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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Демків Тарас Михайлович, доцент кафедри загальної фізики Львівського національного університету імені
Івана Франка: «Трансформація електронних збуджень у
композитних люмінесцентних матеріалах» (01.04.10 –
фізика напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д
35.051.09 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий
консультант – Волошиновський А. С., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри експериментальної
фізики (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Неділько С. Г., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ
«Спектроскопія конденсованого стану речовини» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Гомоннай О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки (Інститут електронної фізики НАН України); Шпотюк О. Й., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач сектору оптичного скла і кераміки (Інститут
фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України). (2/7)

ріалів Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН
України: «Формування структури та властивостей sp2вуглецевих наноматеріалів і функціональних композитів за їх участі» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні).
Спецрада Д 26.210.02 в Інституті хімії поверхні імені
О. О. Чуйка НАН України (03164, м. Київ, вул. Генерала
Наумова, 17; тел. (044) 422-96-04). Науковий консультант – Картель М. Т., доктор хім. наук, академік НАН
України, професор, директор, завідувач відділу фізикохімії вуглецевих наноматеріалів (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України). Опоненти: Остафійчук Б. К., доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН
України, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх
технологій (Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника МОН України); Попович Д. І.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу
фізико-математичного моделювання низьковимірних
систем (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України); Карбівський В. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
відділу фізики наноструктур (Інститут металофізики
імені Г. В. Курдюмова НАН України). (313/7)

Дзюбенко Герман Анатолійович, докторант, старший науковий співробітник відділу диференціальних
рівнянь та теорії коливань Інституту математики НАН
України: «Формозберігаюче наближення функцій»
(01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01
в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул.
Терещенківська, 3; тел. (044) 234-50-51). Науковий консультант – Самойленко А. М., доктор фіз.-мат. наук,
професор, академік НАН України, директор (Інститут
математики НАН України). Опоненти: Боднар Д. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та інформатики (Тернопільський
національний економічний університет МОН України);
Задерей П. В., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України); Чайченко С. О., доктор фіз.-мат. наук, доцент
кафедри математичного аналізу, проректор із науковопедагогічної роботи (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України). (80/7)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Штапенко Оксана Всеволодівна, старший науковий
співробітник лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології тварин НААН України: «Біотехнологічні
аспекти регуляції гаметогенезу для корекції раннього
ембріонального розвитку тварин» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62).
Науковий консультант – Матвієнко Н. М., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу іхтіопатології (Інститут рибного господарства НААН
України). Опоненти: Стойка Р. С., доктор біол. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу (Інститут біології клітини НАН України); Савчук О. М.,
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Горго Ю. П., доктор біол.
наук, професор, професор кафедри біоінформатики
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України). (59/7)

Семенцов Юрій Іванович, старший науковий співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих наномате2
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Геращенко Ганна Володимирівна, старший науковий співробітник відділу молекулярної онкогенетики
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: «Генетичні, епігенетичні та експресійні порушення
у низці епітелійних пухлин» (03.00.03 – молекулярна
біологія, 03.00.22 – молекулярна генетика). Спецрада
Д 26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (03680, м. Київ, вул. Заболотного, 150;
тел. (044) 526-11-69). Науковий консультант – Кашуба В. І., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу
молекулярної онкогенетики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України). Опоненти: Мінченко О. Г.,
доктор біол. наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна);
Ольхович Н. В., доктор біол. наук, головний науковий
співробітник (ДУ «Інститут генетичної і регенеративної
медицини» НАМН України); Досенко В. Є., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України). (211/7)
Акімова Віоріка Миколаївна, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
МОЗ України: «Імунні механізми в патогенезі запалення
органів черевної порожнини» (14.03.04 – патологічна
фізіологія). Спецрада Д 55.051.05 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий консультант – Лаповець Л. Є., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної
діагностики (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Гарбузова В. Ю., доктор біол. наук, професор,
професор кафедри фізіології і патофізіології з курсом
медичної біології (Сумський державний університет
МОН України); Клименко М. О., доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, професор кафедри медичної біології та
хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, патофізіології та
фармакології (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України); Савицький І. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології (Одеський
національний медичний університет МОЗ України).
(283/7)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Мурадян Леонтій Абрамович, доцент кафедри вагонів та вагонного господарства Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені
академіка Всеволода Лазаряна: «Розвиток наукових
основ забезпечення надійності вантажних вагонів на
етапах життєвого циклу» (05.22.07 – рухомий склад
залізниць та тяга поїздів). Спецрада Д 08.820.02 у ДніСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

провському національному університеті залізничного
транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН
України (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056)
776-59-47). Науковий консультант – Мямлін С. В., доктор тех. наук, професор, перший заступник директора
(Науково-дослідний та дослідно-технологічний інститут
залізничного транспорту ПАТ «Укрзалізниця»). Опоненти: Кельріх М. Б., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри вагонів та вагонного господарства (Державний університет інфраструктури та технологій); Мартинов І. Е., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
вагонів та вагонного господарства (Український державний університет залізничного транспорту); Маслієв В. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електричного транспорту та тепловозобудування
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (10/7)
Савенко Олег Станіславович, декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем Хмельницького національного університету: «Теорія
та практика створення розподілених систем виявлення
зловмисного програмного забезпечення в локальних
комп’ютерних мережах» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 35.052.08 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-23-98). Наукові консультанти: Саченко А. О., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційнообчислювальних систем та управління (Тернопільський
національний економічний університет МОН України);
Марковський Георгій (Markowsky George), доктор наук,
професор (Міссурійський університет наук і технологій,
м. Ролла, штат Міссурі, США). Опоненти: Мельник А. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
електронно-обчислювальних машин (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України);
Мухін В. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України); Дрозд О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем
та мереж (Одеський національний політехнічний університет МОН України). (16/7)
Ходаковський Микола Іванович, старший науковий
співробітник відділу сенсорних пристроїв, систем і технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України: «Методи та моделі
побудови запам’ятовуючих пристроїв з використанням
нано- і молекулярних технологій» (05.27.01 – твердотільна електроніка). Спецрада Д 26.002.08 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
3
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України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий консультант – Вербицький В. Г.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри
мікроелектроніки (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Готра З. Ю., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри електронних приладів
(Національний університет «Львівська політехніка»);
Політанський Л. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича); Євтух А. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторії фізичних основ електронних
напівпровідникових мікро- та нанотехнологій (Інститут
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН
України). (31/7)
Жученко Олексій Анатолійович, доцент кафедри
автоматизації хімічних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Математичне
моделювання та оптимальне керування енергоємними
технологічними процесами вуглеграфітового виробництва» (05.13.07 – автоматизація процесів керування).
Спецрада Д 29.051.13 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України
(93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а;
тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант – Грабовський Г. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України). Опоненти: Купін А. І., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та
мереж (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України); Осадчий С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих
процесів (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України); Лисенко В. П., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматики та
робототехнічних систем імені академіка І. І. Мартиненка (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (41/7)
Процько Ігор Омелянович, доцент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка»: «Підвищення ефективності обчислення дійсних гармонічних перетворень
на основі циклічних згорток» (01.05.02 – математичне
моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д
05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий консультант – Теслюк В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри систем автоматизованого проектуван4

ня (Національний університет «Львівська політехніка»).
Опоненти: Винничук С. Д., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу № 8 моделювання енергетичних процесів і систем (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН
України); Лужецький В. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри захисту інформації (Вінницький національний технічний університет); Удовенко С. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки (Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця). (84/7)
Пазюк Вадим Михайлович, старший науковий співробітник відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях
Інституту технічної теплофізики НАН України: «Теплотехнічні основи сушіння насіннєвого зерна» (05.14.06 –
технічна теплофізика та промислова теплоенергетика).
Спецрада Д 26.224.01 в Інституті технічної теплофізики НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст
(Желябова), 2-а; тел. (044) 456-62-82). Науковий консультант – Снєжкін Ю. Ф., доктор тех. наук, професор,
академік НАН України, директор (Інститут технічної
теплофізики НАН України). Опоненти: Горобець В. Г.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН України); Гапонюк І. І., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри технології зберігання і переробки
зерна (Національний університет харчових технологій
МОН України); Кузнєцова І. В., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник академіка-секретаря Президії НААН України (Відділення рослинництва НААН України). (161/7)
Абдулін Михайло Загретдинович, кандидат тех.
наук, доцент, старший науковий співробітник кафедри
теплових енергетичних установок теплових та атомних
електричних станцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Розроблення теплофізичних засад
технологій спалювання палив з застосуванням струменево-нішових систем» (05.14.06 – технічна теплофізика
та промислова теплоенергетика). Спецрада Д 26.224.01
в Інституті технічної теплофізики НАН України (03057,
м. Київ, вул. Марії Капніст (Желябова), 2-а; тел. (044)
456-62-82). Науковий консультант – Фіалко Н. М., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теплофізики енергоефективних
теплотехнологій (Інститут технічної теплофізики НАН
України). Опоненти: Желих В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції (Інститут будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка» МОН
України); Василенко С. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної
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техніки (Національний університет харчових технологій
МОН України); Дешко В. І., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження
(Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України). (162/7)
Черепанська Ірина Юріївна, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
імені професора Б. Б. Самотокіна Житомирського
державного технологічного університету: «Прецизійна
приладова система вимірювання кутів» (05.11.01 –
прилади та методи вимірювання механічних величин).
Спецрада Д 26.002.07 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ,
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий
консультант – Безвесільна О. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри приладобудування (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Квасніков В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних
систем та технологій Інституту інформаційно-діагностичних систем (Національний авіаційний університет
МОН України); Кошовий М. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри авіаційних приладів і вимірювань (Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України); Тихан М. О., доктор тех. наук,
доцент, доцент кафедри приладів точної механіки (Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). (198/7)
Кривоносов Валерій Єгорович, доцент кафедри біомедичної інженерії Приазовського державного технічного університету: «Розвиток та підвищення ефективності функціонування систем діагностики, контролю
та захисту електротехнічних комплексів» (05.09.03 –
електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д
64.832.01 у Харківському національному технічному
університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських,
44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Гриб О. Г., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації
та кібербезпеки енергосистем (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»); Назаренко І. П., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри електроенергетики та автоматизації, декан
енергетичного факультету (Таврійський державний агротехнологічний університет); Ягуп К. В., доктор тех.
наук, доцент, доцент кафедри електричного транспорту
(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). (199/7)
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Лорія Марина Геннадіївна, доцент кафедри електронних апаратів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Методологічні засади
математичного моделювання та оптимального керування виробництвом метанолу» (05.13.07 – автоматизація
процесів керування). Спецрада Д 29.051.13 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира
Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант – Поркуян О. В., доктор тех. наук, професор, ректор
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: Михальов О. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем (Національна металургійна
академія України МОН України); Купін А. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (Криворізький національний університет
МОН України); Удовенко С. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної
техніки (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України). (202/7)
Ярош Ярослав Дмитрович, декан факультету інженерії та енергетики Житомирського національного
агроекологічного університету МОН України: «Науково-технічне обґрунтування енергетичної автономності
агроекосистем на основі біомаси» (05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії). Спецрада Д
26.249.01 в Інституті відновлюваної енергетики НАН
України (02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20-а; тел.
(044) 206-28-09). Науковий консультант – Голуб Г. А.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем (Національний
університет біоресурсів і природокористування України
МОН України). Опоненти: Басок Б. І., доктор тех. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України); Голуб Н. Б., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
екобіотехнології та біоенергетики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Кузнєцов М. П., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу комплексних енергетичних систем (Інститут
відновлюваної енергетики НАН України). (209/7)
Верлань Андрій Анатолійович, доцент кафедри
автоматизації проектування енергетичних процесів і
систем Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Адаптаційні методи та засоби математичного
моделювання процесів функціонування комп’ютерноінтегрованих систем (стосовно до силових енергетичних установок)» (01.05.02 – математичне моделюван5
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ня та обчислювальні методи). Спецрада Д 26.185.01
в Інституті проблем моделювання в енергетиці імені
Г. Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ, вул. Генерала
Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63). Науковий консультант – Мохор В. В., доктор тех. наук, професор, членкореспондент НАН України, директор (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН
України). Опоненти: Хіміч О. М., доктор фіз.-мат. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора, завідувач відділу чисельних методів та
комп’ютерного моделювання (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); Святний В. А., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної
інженерії (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України, м. Лисичанськ); Квєтний Р. Н., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних
технологій (Вінницький національний технічний університет МОН України). (301/7)
Шликов Владислав Валентинович, доцент кафедри
біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Інформаційна технологія неінвазивного контролю температури серця людини в умовах регульованого охолодження та зігрівання під час
штучного кровообігу» (05.13.09 – медична і біологічна
інформатика та кібернетика). Спецрада Д 26.171.03 у
Міжнародному ННЦ інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40; тел. 526-25-49). Науковий консультант – Максименко В. Б., доктор мед. наук, професор,
декан факультету біомедичної інженерії (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України).
Опоненти: Злепко С. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри біомедичної інженерії (Вінницький
національний технічний університет МОН України);
Аврунін О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України);
Поворознюк А. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (346/7)
Калінін Євген Іванович, доцент кафедри надійності,
міцності та технічного сервісу машин імені В. Я. Аніловича Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка:
«Формування системних властивостей транспортнотехнологічних агрегатів змінної маси» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д
64.059.02 у Харківському національному автомобільнодорожньому університеті МОН України (61002, м. Хар6

ків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63).
Науковий консультант – Лебедєв А. Т., доктор тех. наук,
завідувач кафедри тракторів і автомобілів (Харківський
національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Шаша І. К.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту автомобілів і бойових машин (Національна академія Національної гвардії України); Біліченко В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
автомобілів та транспортного менеджменту (Вінницький національний технічний університет); Грицук І. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок (Херсонська
державна морська академія). (374/7)
Тарасова Вікторія Олександрівна, старший науковий співробітник відділу моделювання та ідентифікації
теплових процесів Інституту проблем машинобудування
імені А. М. Підгорного НАН України: «Розвиток теорії та
методів термоекономічного аналізу, сінтезу, оптимізації
інноваційних систем термотрансформації» (05.14.06 –
технічна теплофізика та промислова теплоенергетика).
Спецрада Д 64.180.02 в Інституті проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України (61046,
м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; тел. (0572) 94-55-14).
Науковий консультант – Мацевитий Ю. М., доктор тех.
наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів
(Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України). Опоненти: Басок Б. І., доктор тех.
наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
теплофізичних основ енергоощадних технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України); Радченко М. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри кондиціонування та рефрижерації (Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України); Волощук В. А., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України). (388/7)
Сабадаш Віра Василівна, доцент кафедри екології
та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»: «Теоретичні
основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах» (05.17.08 – процеси та обладнання
хімічної технології). Спецрада Д 35.052.09 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-2657). Науковий консультант – Гумницький Я. М., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри екології та збалансованого природокористування (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Ведь В. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач
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кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Вітенько Т. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри обладнання харчових технологій (Тернопільський національний
технічний університет імені Івана Пулюя МОН України);
Ляпощенко О. О., доктор тех. наук, професор, доцент
кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (Сумський державний університет
МОН України). (392/7)
Тімошснко Сергій Миколайович, старший науковий
співробітник Національної металургійної академії України: «Розвиток наукових основ підвищення енергоефективності дугових сталеплавильних печей» (05.14.06 –
технічна теплофізика та промислова теплоенергетика).
Спецрада Д 08.084.05 у Національній металургійній академії України МОН України (49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий консультант –
Губинський М. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри промислової теплоенергетики (Національна
металургійна академія України). Опоненти: Медовар Л. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу
фізико-металургійних проблем електрошлакових технологій (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона
НАН України); Ганжа А. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри теплотехніки і енергоефективних
технологій (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); П’яних К. Є., доктор
тех. наук, завідувач відділу технологій альтернативних
палив (Інститут газу НАН України). (394/7)
Скрипник Василь Степанович, заступник директора
з навчальної роботи Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету: «Науково-методологічні засади системотехніки при дослідженні
фрикційних гальм бурових лебідок» (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 консультант – Вольченко О. І., доктор тех. наук, професор кафедри технічної
механіки (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу). Опоненти: Семенюк В. Ф.,
доктор тех. наук, професор, директор Українсько-німецького навчально-наукового інституту, професор
кафедри підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання (Одеський національний політехнічний
університет МОН України); Стечишин М. С., доктор тех.
наук, професор кафедри машинознавства (Хмельницький національний університет МОН України); Гевко І. Б., доктор тех. наук, професор кафедри технології машинобудування (Тернопільський національний
технічний університет імені Івана Пулюя МОН України).
(401/7)
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Вакулюк Поліна Василівна, доцент кафедри хімії Національного університету «Києво-Могилянська академія»: «Модифіковані полімерні мембрани із заданими
функціональними властивостями» (05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів). Спецрада
Д 35.052.07 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1; тел. (032) 258-26-81). Опоненти: Левицький В. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас (Національний університет «Львівська політехніка); Сухий К. М.,
доктор тех. наук, професор, декан факультету технології органічних речовин та біотехнології (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»);
Бровко О. О., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, директор (Інститут хімії високомолекулярних
сполук НАН України). (442/7)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Рудік Олександр Леонідович, доцент кафедри землеробства ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет: «Агроекологічне обґрунтування і розробка
базисних елементів технології вирощування льону олійного подвійного використання в умовах Півдня України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 67.830.01 у
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
МОН України (73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23;
тел. 41-62-16). Науковий консультант – Вожегова Р. А.,
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
України, директор (Інститут зрошуваного землеробства НААН України). Опоненти: Щербаков В. Я., доктор
с.-г. наук, професор, професор кафедри польових і
овочевих культур (Одеський державний аграрний університет); Поляков О. І., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу агротехнологій
та впровадження (Інститут олійних культур НААН України); Єременко О. А., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач
кафедри рослинництва імені професора В. В. Калитки
(Таврійський державний агротехнологічний університет). (77/7)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Онищук Ярослав Іванович, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка
МОН України: «Населення Західної Волині та Західного
Поділля у першій половині І тис. н. е.: культурноісторичний аспект» (07.00.04 – археологія). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана
Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства
НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4;
тел. (032) 270-70-22). Науковий консультант – Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністики (Львівський
національний університет імені Івана Франка МОН
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України). Опоненти: Вакуленко Л. В., доктор істор. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник (Національний музей історії України Міністерства культури України); Магомедов Б. В., доктор
істор. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян
та регіональних польових досліджень (Інститут археології НАН України); Кучинко М. М., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри археології, давньої та
середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України). (29/7)
Івангородський Костянтин Васильович, доцент кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: «Етнічна історія східних слов’ян домонгольської доби у сучасних
українській, російській і білоруській історіографіях»
(07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). 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: Гирич І. Б., доктор істор. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії
України (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України); Зашкільняк Л. О., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри історії країн Центральної та Східної Європи
(Львівський національний університет імені Івана Франка); Тельвак В. В., доктор істор. наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка). (36/7)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Шолойко Антоніна Сергіївна, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Трансформація інфраструктури страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ
«Інститут аграрної економіки» НААН України (03127,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21,
258-31-80). Науковий консультант – Ігнатюк А. І., доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Алексеєнко Л. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри обліку та фінансів
(Івано-Франківський ННІ менеджменту Тернопільського національного економічного університету); Виговська Н. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Державний університет «Житомирська політехніка»); Нечипорук Л. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економічної теорії
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(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). (168/7)
Васюренко Лариса Валентинівна, доцент кафедри
обліку і аудиту, декан економічного факультету Луганського національного аграрного університету, м. Харкові: «Механізм державного регулювання організацією
оплати праці в умовах глобалізації» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада
Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління»
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 242-2464). Науковий консультант – Кукса І. М., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, оподаткування
та інформаційних технологій (Луганський національний аграрний університет). Опоненти: Ульянченко О. В.,
доктор екон. наук, професор, ректор (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва); Гужва І. Ю., доктор екон. наук, заступник директора
(Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки); Диха М. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва
(Хмельницький національний університет). (170/7)
Смутчак Зінаїда Василівна, доцент кафедри менеджменту, економіки, права та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету МОН України: «Методологія та практика регулювання міграційних
процесів в Україні за умов євроінтеграцїі» (08.00.07 –
демографія, економіка праці, соціальна економіка і
політика). Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ «Львівський
університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул.
Кульпарківська, 99; тел. (0322) 92-87-08, 92-87-06). Науковий консультант – Романюк М. Д., доктор екон. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри менеджменту та маркетингу (Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника МОН України). Опоненти: Пітюлич М. І., доктор екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач відділу перспективного розвитку
сільських територій (Закарпатський регіональний центр
соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН
України); Янковська Л. А., доктор екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор
кафедри фінансів, банківської справи та страхування (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»);
Чуприна О. О., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу (Донецький державний університет
управління МОН України, м. Маріуполь). (171/7)
Грещук Галина Ігорівна, завідувач кафедри права
Львівського національного аграрного університету:
«Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення» (08.00.06 – економіка
природокористування та охорони навколишнього сеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19
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редовища). Спецрада Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті МОН України (80381,
м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35).
Науковий консультант – Ступень М. Г., доктор екон.
наук, професор, декан землевпорядного факультету
(Львівський національний аграрний університет). Опоненти: Кузін Н. В., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру (Білоцерківський національний аграрний
університет); Лазарєва О. В., доктор екон. наук, доцент,
доцент кафедри управління земельними ресурсами
(Чорноморський національний університет імені Петра
Могили); Рогач С. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства імені професора І. Н. Романенка (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (172/7)
Волощук Юлія Олександрівна, доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Подільського державного аграрно-технічного університету МОН України: «Стратегічні пріоритети розвитку
агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації: теорія, методологія, практика»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
71.831.02 у Подільському державному аграрно-технічному університеті МОН України (32300, м. Кам’янецьПодільський, вул. Шевченка, 13; тел. (03849) 7-62-85).
Науковий консультант – Іванишин В. В., доктор екон.
наук, професор, заслужений працівник сільського
господарства України, ректор (Подільський державний аграрно-технічний університет). Опоненти: Лупенко Ю. О., доктор екон. наук, професор, академік НААН
України, директор (ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України); Яворська Т. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності (Таврійський державний агротехнологічний університет); Николюк О. М., доктор екон.
наук, доцент, заступник керівника ННЦ інформаційних
технологій (Подільський державний аграрно-технічний
університет). (175/7)
Корженівська Наталія Леонідівна, доцент кафедри
економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Подільського державного аграрно-технічного
університету: «Економічна безпека товаровиробників
зерна в умовах ринкової глобалізації: теорія, методологія, пріоритети» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 71.831.02 у Подільському державному аграрно-технічному університеті МОН України
(32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13;
тел. (03849) 7-62-85). Науковий консультант – Волощук К. Б., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової
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діяльності (Подільський державний аграрно-технічний
університет). Опоненти: Васильчак С. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економіки та економічної безпеки (Львівський державний університет
внутрішніх справ МВС України); Стадник В. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
(Хмельницький національний університет); Ткачук В. І.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва (Житомирський національний
агроекологічний університет). (181/7)
Дудзяк Оксана Антонівна, асистент кафедри менеджменту, публічного управління і адміністрування
Подільського державного аграрно-технічного університету: «Відновлення і розвиток сільських територій: теорія, методологія і практика» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 71.831.02 у Подільському державному
аграрно-технічному університеті МОН України (32300,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел.
(03849) 7-62-85). Науковий консультант – Іванишин В. В., доктор екон. наук, професор, заслужений
працівник сільського господарства України, ректор
(Подільський державний аграрно-технічний університет). Опоненти: Андрушків Б. М., доктор екон. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (Тернопільський національний
технічний університет імені Івана Пулюя МОН України);
Забуранна Л. В., доктор екон. наук, професор кафедри
менеджменту імені професора Й. С. Завадського (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Мармуль Л. О., доктор екон. наук, професор кафедри економіки (Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди). (221/7)
Євтушенко Наталя Олександрівна, доцент кафедри
маркетингу Державного університету телекомунікацій:
«Організаційно-економічний механізм консалтингової
взаємодії підприємств України» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.861.03 у Державному
університеті телекомунікацій МОН України (03110,
м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 248-85-97).
Науковий консультант – Виноградова О. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу
(Державний університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: Колосок В. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри транспортного менеджменту і
логістики (ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» МОН України); Карпенко О. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування (Держав9
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ний університет інфраструктури та технологій МОН
України); Коверга С. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту (ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет» МОН України,
м. Слов’янськ). (238/7)
Маслій Наталя Дмитрівна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Інтеграційні форми розвитку підприємств сфери зв’язку
та інформатизації: теорія, методологія, практика»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій
МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел.
(044) 248-85-97). Науковий консультант – Князєва О. А.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління
(Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова МОН України). Опоненти: Карпенко О. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування (Державний
університет інфраструктури та технологій МОН України); Колосок В. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики
(ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України); Яцкевич І. В., доктор екон. наук,
доцент, доцент кафедри економічної та фінансової
політики (Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України МОН України). (239/7)
Сосновська Ольга Олександрівна, доцент кафедри
фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка: «Управління економічною безпекою підприємств зв’язку: теорія та методологія»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій
МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7;
тел. (044) 248-85-97). Науковий консультант – Зеліско І. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Державний університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: Гривківська О. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
економіки, екології та практичного підприємництва
(ПВНЗ «Європейський університет» МОН України);
Дергачова В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України); Князєва О. А.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління
(Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова МОН України). (241/7)
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Тарасенко Денис Леонідович, декан факультету
права і соціального управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Донецького
державного університету управління, м. Маріуполь:
«Соціальні детермінанти екологічної політики та забезпечення сталого розвитку в Україні» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий консультант –
Чечель Л. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри публічного управління та адміністрування
(Донецький державний університет управління). Опоненти: Горошкова Л. А., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри підприємництва, менеджменту
організацій та логістики (Запорізький національний
університет МОН України); Маслак О. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки (Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського МОН України); Стройко Т. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин та економіки (Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського
МОН України). (333/7)
Момот Олександр Михайлович, старший викладач
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Чернігівського національного технологічного університету: «Транснаціональний банківський капітал у фінансовій системі України: теорія, методологія та практика
регулювання» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному
технологічному університеті МОН України (14035,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий консультант – Ткаченко Н. В., доктор екон. наук,
професор, заступник директора з навчальної роботи
Інституту післядипломної освіти (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).
Опоненти: Азаренкова Г. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та
страхування (Харківський навчально-науковий інститут
ДВН3 «Університет банківської справи» МОН України);
Коваленко Ю. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансових ринків (Університет державної
фіскальної служби України ДФС України); Лєонов С. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Сумський державний університет
МОН України). (350/7)
Ткаленко Світлана Іванівна, доцент кафедри європейської інтеграції ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»:
«Стратегія забезпечення інвестиційної безпеки України в умовах євроінтеграції» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). СпецСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19
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рада Д 79.051.04 у Чернігівському національному
технологічному університеті МОН України (14035,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 665-103).
Науковий консультант – Дерій Ж. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та
прикладної економіки (Чернігівський національний
технологічний університет МОН України). Опоненти: Бондарук Т. Г., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та
страхування (Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України); Вдовічен А. А.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту і туризму (Чернівецький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету МОН України);
Стройко Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та
економіки (Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського МОН України). (351/7)
Долозіна Ірина Леонідівна, в. о. начальника Головного управління ДФС України у Донецькій області:
«Податково-бюджетні дисбаланси в розвитку субнаціо
нальної ланки публічних фінансів» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України
(84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626)
41-68-09). Науковий консультант – Рекова Н. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства (Донбаська державна машинобудівна
академія МОН України). Опоненти: Воронкова О. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансових ринків (Національний університет державної
фіскальної служби України); Кириленко О. П., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів імені С. Юрія (Тернопільський національний економічний
університет МОН України); Селіверстова Л. С., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (380/7)
Шуміло Ольга Станіславівна, доцент кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету
будівництва та архітектури: «Управління економічною
безпекою підприємств роздрібної торгівлі» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі
МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333;
тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант – Чорна М. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі імені
І. Г. Бережного (Харківський державний університет
харчування та торгівлі). Опоненти: Блакита Г. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та
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фінансів підприємства (Київський національний торговельно-економічний університет); Ілляшенко О. В.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова); Гавловська Н. І., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи (Хмельницький
національний університет). (382/7)
Трут Ольга Олексіївна, завідувач кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету Центральної спілки споживчих товариств України:
«Управління результативністю організації: теоретикометодологічні та прикладні засади» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському
торговельно-економічному університеті Центральної
спілки споживчих товариств України (79005, м. Львів,
вул. М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-65-50). Опоненти: Масленніков Є. І., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри менеджменту та інновацій (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН
України); Педченко Н. С., доктор екон. наук, професор,
перший проректор (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»); Чорна М. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки
підприємств харчування та торгівлі (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України). (383/7)
Біль Мар’яна Михайлівна, старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього НАН України»: «Просторова мобільність населення та її регулювання у контексті політики людського розвитку» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада
Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті
імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий консультант – Садова У. Я., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри теоретичної і прикладної економіки
(Інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Лібанова Е. М., доктор екон. наук,
професор, академік НАН України, академік-секретар
Відділення економіки НАН України; Грішнова О. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки підприємства (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України); Гринкевич С. С.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу (Львівський національний аграрний університет МОН України). (403/7)
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Панченко Володимир Григорович, директор КП
«Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міськради: «Неопротекціонізм у міжнародній економічній політиці» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини). Спецрада Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса
МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21;
тел. (0432) 50-89-30). Науковий консультант – Булатова О. В., доктор екон. наук, професор, перший проректор (Маріупольський державний університет МОН
України). Опоненти: Довгаль О. А., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна МОН України); Мельник Т. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Київський національний
торговельно-економічний університет МОН України);
Тараненко І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного маркетингу (ПВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля»). (405/7)
Клопов Іван Олександрович, доцент кафедри економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії МОН України: «Організаційно-економічне забезпечення державного регулювання
розвитку відновлювальної енергетики: теорія, методологія, механізм» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 12.105.03
у Донбаській державній машинобудівній академії МОН
України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72;
тел. (0626) 41-68-09). Науковий консультант – Рекова Н. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства (Донбаська державна
машинобудівна академія МОН України). Опоненти:
Батченко Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу (Київський національний університет культури і мистецтв
Міністерства культури України); Дятлова В. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (Донецький державний університет управління МОН України, м. Маріуполь); Маргасова В. Г., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту (Чернігівський національний
технологічний університет МОН України). (436/7)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Петрушкевич Марія Стефанівна, доцент кафедри
культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»: «Релігійні комунікації як
об’єкт впливу масової культури: український контекст»
(09.00.11 – релігієзнавство – філософські науки).
Спецрада Д 48.125.01 у Національному університеті
«Острозька академія» МОН України (35800, м. Острог,
вул. Семінарська, 2; тел. (03654) 2-29-49). Науковий
консультант – Зайцев М. О., доктор філософ. наук,
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професор, завідувач кафедри культурології та філософії (Національний університет «Острозька академія»
МОН України). Опоненти: Саух П. Ю., доктор філософ.
наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
академік-секретар Відділення вищої освіти Президії НАПН України; Саган О. Н., доктор філософ. наук,
професор, провідний науковий співробітник (Інститут
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України); Бродецький О. Є., доктор філософ. наук, доцент кафедри
культурології, релігієзнавства та теології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН України). (17/7)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Даниленко Людмила Іванівна, доцент кафедри
слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Чеська
пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні» (10.02.03 – слов’янські мови).
Спецрада Д 26.172.01 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий консультант – Півторак Г. П., доктор філол.
наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу слов’янських мов (Інститут мовознавства імені
О. О. Потебні НАН України). Опоненти: Баландіна Н. Ф.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри
загального та слов’янського мовознавства, завідувач
кафедри журналістики (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України); Мокієнко В. М., доктор філол. наук, професор,
професор Інституту славістики (Грайфсвальдський
університет імені Ернста Моріца Арндта, Німеччина);
Коцюба З. Г., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри германських мов і перекладознавства (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України). (63/7)
Чернцова Олена Вадимівна, доцент кафедри російської мови Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна: «Дискурсивне варіювання когнітивної семантики слова: досвід інтегрального дослідження (на матеріалі дієслівних предикатів казаться, показаться, девербатива кажимость, парентези кажется)»
(10.02.02 – російська мова). Спецрада Д 26.172.01 в
Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 27902-92). Опоненти: Іванова Л. П., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри слов’янских мов (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Скоробогатова О. О., доктор філол. наук, доцент,
завідувач кафедри слов’янських мов (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Яроцька Г. С., доктор філол. наук, доцент,
професор кафедри прикладної лінгвістики (Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова). (65/7)
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Вісич Олександра Андріївна, доцент кафедри української мови і літератури Національного університету
«Острозька академія»: «Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі» (10.01.06 – теорія
літератури, 10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
18/2; тел. 272-19-02). Науковий консультант – Моклиця М. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури і зарубіжної літератури (Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). Опоненти: Васильєв Є. М., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури (Рівненський державний гуманітарний
університет); Козлов Р. А., доктор філол. наук, доцент,
професор кафедри української літератури і компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка);
Мейзерська Т. С., доктор філол. наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені
професора В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний університет). (140/7)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Лаврик Олександр Дмитрович, доцент кафедри географії та методики її навчання Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини: «Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України» (11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).
Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий консультант – Денисик Г. І., доктор географ.
наук, професор, завідувач кафедри географії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського). Опоненти: Гродзинський М. Д., доктор
географ. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Ільїн Л. В., доктор географ. наук, професор,
завідувач кафедри туризму та готельного господарства
(Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки); Штойко П. І., доктор географ. наук, доцент, професор кафедри туризму (Львівський державний університет фізичної культури). (317/7)
Бучко Жанна Іванівна, доцент кафедри економічної
географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:
«Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети розвитку»
(11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів). Спецрада Д 26.001.07
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консуль-
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тант – Руденко В. П., доктор географ. наук, професор, заслужений працівник освіти України, декан географічного
факультету (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). Опоненти: Руденко Л. Г., доктор
географ. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, почесний директор
(Інститут географії НАН України); Шищенко П. Г., доктор
географ. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри географії України (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Петлін В. М., доктор
географ. наук, професор, професор кафедри фізичної
географії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (323/7)
Волков Андрій Ігорович, доцент кафедри екології
та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету: «Геоінформаційні моделі і системи
підтримки прийняття рішень оцінки та контролю рівня
техногенного навантаження на довкілля» (11.00.11 –
конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів). Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант –
Сафранов Т. А., доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони довкілля (Одеський державний екологічний університет). Опоненти:
Петлін В. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри фізичної географії (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки); Назарук М. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних
ресурсів і охорони природи (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Калько А. Д., доктор
географ. наук, професор, завідувач кафедри географії
та туризму, декан природничо-географічного факультету (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). (324/7)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Карелін Владислав Володимирович, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права
та кримінології Юридичного факультету Академії державної пенітенціарної служби: «Адміністративно-правові режими у сфері організації виконання покарань»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 41.884.04 в
Одеському державному університеті внутрішніх справ
МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел.
(048) 785-98-17). Науковий консультант – Настюк В. Я.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри адміністративного права та
адміністративної діяльності (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН Украї-
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ни). Опоненти: Бесчастний В. М., доктор наук з держ.
управління, доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, ректор (Донецький юридичний інститут
МВС України, м. Кривий Ріг); Миколенко О. І., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права (Економіко-правовий
факультет Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова МОН України); Ярмакі Х. П., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, професор
кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу (Одеський державний університет внутрішніх
справ МВС України). (113/7)
Щокін Ростислав Георгійович, професор кафедри
адміністративного, фінансового та банківського права
ННІ права імені князя Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»:
«Публічне адміністрування у галузі освіти України»
(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 – Подоляка А. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, завідувач кафедри конституційного
права, історії та теорії держави і права ННІ права імені князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти:
Бортник Н. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри адміністративного та інформаційного права ННІ права та психології (Національний університет
«Львівська політехніка»); Гетьман Є. А., доктор юрид.
наук, професор, головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень апарату президії
НАПрН України; Галунько В. В., доктор юрид. наук, професор, директор (НДІ публічного права). (143/7)
Берестова Ірина Еріївна, провідний фахівець відділу аналітичної роботи та організації управління Національної академії внутрішніх справ: «Захист публічних
інтересів учасників цивільних відносин: взаємозв’язок
цивільного судочинства та конституційного провадження» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне
право; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада
Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ
МВС України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1;
тел. (044) 520-06-60). Науковий консультант – Стефанчук Р. О., доктор юрид. наук, професор, Радник Президента України – Представник Президента України у Верховній Раді України. Опоненти: Скрипнюк О. В., доктор
юрид. наук, професор, заступник директора з наукової
роботи (Інститут держави і права імені В. М. Корецького); Колодій А. М., доктор юрид. наук, професор, директор ННІ «Юридичний інститут» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Геть-
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мана»); Романюк Я. М., доктор юрид. наук, суддя у відставці, Голова Верховного Суду України 2013 – 2017 рр.
(144/7)
Макаренко Лариса Олександрівна, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України:
«Теоретико-методологічні аспекти пізнання та формування правової культури» (12.00.01 – теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових учень).
Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-51-55). Науковий консультант – Ющик О. І., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Колодій А. М., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, директор ННІ «Юридичний інститут» (ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Гринюк Р. Ф.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, ректор (Донецький національний університет імені
Василя Стуса, м. Вінниця); Теплюк М. О., доктор юрид.
наук, заслужений юрист України, заступник керівника
Апарату – керівник Головного юридичного управління
(Верховна Рада України). (150/7)
Чернеженко Олена Миколаївна, помічник Посла
Швейцарії та керівник проектів: «Конституційні основи
місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу і в Україні» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 26.007.04
у Національній академії внутрішніх справ МВС України
(03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 52006-60). Науковий консультант – Федоренко В. Л., доктор юрид. наук, професор, директор (НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України). Опоненти: Шевченко А. Є., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії, історії
права і держави та конституційного права (ННІ права
Університету державної фіскальної служби України);
Серьогіна С. Г., доктор юрид. наук, професор, директор
(НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України); Нестерович В. Ф., доктор юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри теорії держави та
права (Луганський державний університет внутрішніх
справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк). (151/7)
Булкат Марина Сергіївна, начальник відділу претензійно-позовної роботи управління юридичного забезпечення Верховного Суду: «Теоретико-правові засади
судової влади: сучасний концепт» (12.00.01 – теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави
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і права імені В. М. Корецького НАН України (01601,
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-51-55).
Науковий консультант – Оніщенко Н. М., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, академік
НАПрН України. Опоненти: Лемак В. В., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
суддя Конституційного Суду України; Гарасимів Т. З.,
доктор юрид. наук, професор, заступник директора з
наукової та міжнародної діяльності, професор кафедри
теорії та філософії права (Інститут права та психології
Національного університету «Львівська політехніка»);
Дзейко Ж. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії права і держави (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (166/7)
Кощинець Віктор Васильович, радник ректора Національної академії прокуратури України: «Теоретико-методологічні засади спеціального психологічного
пізнання в юрисдикційному процесі» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 26.007.01 у Національній
академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ,
площа Солом’янська, 1; тел. (044) 520-08-89). Науковий консультант – Костицький М. В., доктор юрид. наук,
професор, академік НАПрН України, член-кореспондент
НАПН України, заслужений юрист України, професор
кафедри філософії права та юридичної логіки (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Сердюк В. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, суддя касаційного цивільного суду
(Верховний Суд); Цільмак О. М., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри криміналістики, судової
медицини та психіатрії (Одеський державний університет внутрішніх справ); Черновський О. К., доктор юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри юридичної психології
(Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича). (213/7)
Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, завідувач
сектору моніторингу правової інформації відділу комунікацій Конституційного Суду України та правового
моніторингу Управління комунікацій Конституційного
Суду України та міжнародного співробітництва: «Філософсько-правові засади становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні» (12.00.12 – філософія
права). Спецрада Д 26.007.01 у Національній академії
внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. (044) 520-08-89). Науковий консультант – Костицький М. В., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАПН
України, заслужений юрист України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки (Національна
академія внутрішніх справ). Опоненти: Оніщенко Н. М.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, академік НАПрН України, завідувач відділу
теорії держави і права (Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України); Меленко С. Г., доктор
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юрид. наук, професор, завідувач кафедри європейського права та порівняльного правознавства (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича); Токарська А. С., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри теорії та філософії права Інституту права та
психології (Національний університет «Львівська політехніка»). (214/7)
Шаптала Наталя Костянтинівна, Голова Конституційного Суду України: «Філософсько-правові виміри доказування в конституційному судовому процесі»
(12.00.12 – філософія права). Спецрада Д 26.007.01
у Національній академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044)
520-08-89). Науковий консультант – Костицький М. В.,
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України,
член-кореспондент НАПН України, заслужений юрист
України, професор кафедри філософії права та юридичної логіки (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Скрипнюк О. В., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, заступник директора (Інститут держави та права
імені В. М. Корецького НАН України); Балинська О. М.,
доктор юрид. наук, професор, проректор (Львівський
державний університет внутрішніх справ); Вовк В. М.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри філософії та теорії права (Хмельницький університет
управління та права імені Леоніда Юзькова). (215/7)
Капіца Юрій Михайлович, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України: «Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України» (12.00.03 –
цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.001.10 у
Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Довгерт А. С., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
міжнародного приватного права Інституту міжнародних
відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Орлюк О. П., доктор юрид.
наук, професор, академік НАПрН України, директор
(НДІ інтелектуальної власності НАПрН України); Ульянова Г. О., доктор юрид. наук, професор, проректор з
наукової роботи (Національний університет «Одеська
юридична академія»); Галянтич М. К., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи (НДІ приватного
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України). (225/7)
Мельничук Світлана Миколаївна, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатсько-
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го факультету Національної академії внутрішніх справ:
«Правові форми реалізації функцій сучасної держави
Україна» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д
26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ МВС
України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел.
(044) 520-06-60). Науковий консультант – Луць Л. А.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Бобровник С. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри права
та держави (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Бостан С. К., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права (Національний університет «Запорізька політехніка»); Лощихін О. М., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Міжрегіональна академія управління персоналом).
(303/7)
Шамрай В’ячеслав Вікторович, докторант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток конституційного права: проблеми теорії та практики» (12.00.02 –
конституційне право; муніципальне право). Спецрада
Д 26.001.04 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Марцеляк О. В., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри конституційного
права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Баймуратов М. О., доктор юрид.
наук, професор, головний консультант відділу теорії та
практики законотворчої діяльності (Інститут законодавства Верховної Ради України); Волошин Ю. О., доктор
юрид. наук, професор, декан факультету міжнародних
відносин (Національний авіаційний університет); Шатіло В. А., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
права факультету економіки і права (Київський національний лінгвістичний університет). (309/7)
Токарчук Ольга Володимирівна, заступник декана
з навчально-методичної роботи факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Розвиток державноправової думки представниками української еміграції
(1920 – 1930-і рр.)» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків,
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант – Андрусишин Б. І., доктор істор. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, декан
факультету політології та права (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
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Гончаренко В. Д., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПрН України, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого);
Головко О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри державно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Бойко І. Й., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри історії держави, права та
політико-правових учень (Львівський національний університет імені Івана Франка). (344/7)
Баїк Оксана Іванівна, доцент кафедри цивільного
права та процесу ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»: «Понятійно-категоріальний апарат податкового права України»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 35.052.19 у
Національному університеті «Львівська політехніка»
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 237-49-93). Науковий консультант – Остапенко О. І., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративного та інформаційного права
(ННІ права та психології Національного університету
«Львівська політехніка»). Опоненти: Суббот А. І., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
(Хмельницький університет управління та права імені
Леоніда Юзькова); Кравцова Т. М., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри правосуддя юридичного факультету (Сумський національний аграрний
університет); Зьолка В. Л., доктор юрид. наук, доцент,
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького). (421/7)
Клімова Світлана Миколаївна, доцент кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:
«Організаційно-правові основи управління публічними
фінансами в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 64.051.28 у Харківському національному
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий консультант – Настюк В. Я., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України).
Опоненти: Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор,
начальник кафедри адміністративного права і процесу
та митної безпеки (Університет державної фіскальної
служби України); Лук’янець Д. М., доктор юрид. наук,
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професор, професор кафедри державно-правових
дисциплін (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України); Дмитренко Е. С., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри фінансового
права ННІ «Юридичний інститут» (ДВН3 «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (445/7)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Чередніченко Наталя Юріївна, старший викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: «Теорія і
практика управління профільними загальноосвітніми навчальними закладами в країнах Європейського
Союзу» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 23.053.02 у Центральноукраїнському
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий
консультант – Шандрук С. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних
мов (Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка). Опоненти:
Амеліна С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри іноземної філології і перекладу (Національний
університет біоресурсів і природокористування України); Сущенко А. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри освіти та управління навчальним закладом
(Класичний приватний університет); Глазкова І. Я., доктор пед. наук, професор, декан факультету філології та
соціальних комунікацій (Бердянський державний педагогічний університет). (23/7)
Удовиченко Ірина Віталіївна, проректор з науковопедагогічної та методичної роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: «Методичні засади навчання географії учнів 10 – 11 класів
на профільному рівні» (13.00.02 – теорія та методика
навчання – географія). Спецрада Д 26.452.05 в Інституті
педагогіки НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-37-13). Науковий консультант – Топузов О. М., доктор пед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, віце-президент НАПН
України, директор (Інститут педагогіки НАПН України).
Опоненти: Шищенко П. Г., доктор географ. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри географії України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Криловець М. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної
педагогіки і соціальної роботи (Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя МОН України); Вішнікіна Л. П., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри
географії та методики її навчання (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
МОН України). (45/7)
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Рейпольська Ольга Дмитрівна, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем
виховання НАПН України: «Теоретико-методичні засади формування у дошкільників ціннісного самоставлення» (13.00.08 – дошкільна педагогіка). Спецрада Д
26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 44060-90). Науковий консультант – Бех І. Д., доктор психол.
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України,
директор (Інститут проблем виховання НАПН України).
Опоненти: Зайцева Л. І., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри дошкільної освіти (Бердянський
державний педагогічний університет); Піроженко Т. О.,
доктор психол. наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника (Інститут психології імені
Г. С. Костюка НАПН України); Ляпунова В. А., доктор
пед. наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти (Мелітопольський державний педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького). (75/7)
Нестуля Світлана Іванівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»: «Дидактичні засади формування лідерської компетентності
майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету» (13.00.09 – теорія навчання).
Спецрада Д 44.053.03 у Полтавському національному
педагогічному університеті імені В. Г. Короленка МОН
України (36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2;
тел. (0532) 56-23-13). Науковий консультант – Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент
НАПН України, декан природничого факультету (Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Короленка). Опоненти: Бондар В. І., доктор пед. наук,
професор, дійсний член НАПН України, декан факультету педагогіки і психології (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова); Топузов О. М.,
доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, директор (Інститут педагогіки НАПН України);
Коваленко О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри практики англійського усного і писемного
мовлення (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (204/7)
Бондар Тамара Іванівна, доцент кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного
університету: «Тенденції розвитку інклюзивної освіти у
США та Канаді» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України
(29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант – Кузьмінський А. І., доктор пед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, професор кафедри
педагогіки та менеджменту освіти (Глухівський націо-
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нальний педагогічний університет імені Олександра Довженка). Опоненти: Гриньова М. В., доктор пед. наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, декан
природничого факультету (Полтавський національний
університет імені В. Г. Короленка); Мукан Н. В., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов
(Національний університет «Львівська політехніка»);
Руснак І. С., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). (228/7)
Новикова Ніна Іванівна, завідувач кафедри природничо-математичної освіти КЗ «Львівський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» Львівської облради: «Розвиток шкільної біологічної освіти в
Україні (XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 70.145.01
у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН
України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант – Сікорський П. І., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки та соціального управління (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент,
професор кафедри педагогіки та психології (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II);
Степанюк А. В., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);
Чепіль М. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка). (229/7)
Томашевський Володимир Володимирович, завідувач
кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Криворізького державного педагогічного університету: «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних
закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382)
79-59-45). Науковий консультант – Бутенко В. Г., доктор
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
професор кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ). Опоненти: Оршанський Л. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри технологічної та професійної освіти
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Отич О. М., доктор пед. наук, професор,
проректор з науково-методичної роботи та міжнародних
зв’язків (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України); Романишина О. Я., доктор пед. наук, доцент,
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доцент кафедри інформатики та методики її навчання
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка). (230/7)
Вовчаста Наталія Ярославівна, доцент кафедри
іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: «Теоретичні і методичні засади професійної іншомовної
підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86).
Опоненти: Кузьмінський А. І., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка); Діденко О. В., доктор пед. наук, професор,
провідний науковий співробітник НДВ (Національна
академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького); Пазюра Н. В., доктор
пед. наук, доцент, завідувач кафедри авіаційної англійської мови (Національний авіаційний університет).
(428/7)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Прудніков Павло Михайлович, лікар акушер-гінеколог КНП «Івано-Франківський міський клінічний
перинатальний центр»: «Аденоміоз: діагностика, тактика лікування та відновлення репродуктивної функції» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада
Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-4982). Опоненти: Вовк І. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач відділення планування сім’ї (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка
О. М. Лук’янової НАМН України»); Товстановська В. О.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Процепко О. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). (40/7)
Антонів Альона Андріївна, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних
хвороб ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет»: «Особливості коморбідного перебігу та патогенетичні механізми взаємообтяження неалкогольної
жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, обґрунтування диференційованого лікування» (14.01.02 –
внутрішні хвороби). Спецрада Д 58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль,
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майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий консультант – Хухліна О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти:
Фадеєнко Г. Д., доктор мед. наук, професор, директор
(Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України); Бабінець Л. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги
та сімейної медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»); Катеренчук І. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»). (47/7)
Лисенко Болеслав Михайлович, старший науковий
співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та
клінічної медицини» ДУС): «Генітальний ендометріоз у
жінок із гіпотиреозом: патогенез, тактика лікування та
профілактика рецидивів» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9;
тел. 205-49-82). Опоненти: Корнацька А. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової
НАМН України»); Яроцький М. Є., доктор мед. наук, професор, науково-медичний керівник (ТОВ «Академічний
медичний центр»); Заболотнов В. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри «Сестринська справа»
(КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської облради). (105/7)
Грек Людмила Прокофіївна, асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Синдром
хронічного тазового болю: етіопатогенез, діагностика,
лікування і реабілітація» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
(044) 205-49-82). Опоненти: Жук С. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології та медицини плода (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Венцковський Б. М., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, професор кафедри
акушерства та гінекології № 1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України);
Грищенко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри перинатології, акушерства та гінекології (Харківський медична академія післядипломної освіти МОЗ
України). (106/7)
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Негодуйко Володимир Володимирович, начальник
клініки невідкладної медичної допомоги (та прийому і
евакуації) Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Міноборони України: «Діагностика та
видалення сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального
походження (експериментально-клінічне дослідження)» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 70773-27). Науковий консультант – Замятін П. М., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри хірургії № 1
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Шудрак А. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри онкології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Салютін Р. В., доктор мед. наук, заступник директора з організаційної та клініко-інноваційної роботи
(ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О. О. Шалімова» НАМН України); Каштальян М. А.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної та військової хірургії (Одеський національний
медичний університет МОЗ України). (111/7)
Кнігавко Олександр Володимирович, провідний
науковий співробітник для виконання НДР, доцент
кафедри урології, нефрології та андрології імені
А. Г. Подрєза Харківського національного медичного
університету МОЗ України: «Відновлення сексуальної
та фертильної функції чоловіків із еякуляторними розладами» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д 64.600.01
у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Леніна
(Науки), 4; тел. 707-73-27). Науковий консультант –
Лісовий В. М., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, ректор (Харківський
національний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Федорук О. С., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри урології та нейрохірургії (ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет»
МОЗ України); Гурженко Ю. М., доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник відділу сексопатології та андрології (ДУ «Інститут урології НАМН
України» МОЗ України); Антонян І. М., доктор мед.
наук, доцент, завідувач кафедри загальної, дитячої та
онкологічної урології (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України). (112/7)
Сурков Денис Миколайович, завідувач відділення
анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії для новонароджених КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча
клінічна лікарня ДОР»: «Нейрорусисцитація та нейропротекція при тяжких перинатальних гіпоксично-ішемічних ураженнях головного мозку у доношених новонароджених» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна
терапія). Спецрада Д 08.601.01 у ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул.
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Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий консультант – Снісарь В. І., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО (ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
Опоненти: Біляєв А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної
терапії (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика); Корсунов В. А., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії (Харківська медична академія післядипломної освіти); Жовнір В. А., доктор мед.
наук, головний лікар (ДУ «НПЦ дитячої кардіології та
кардіохірургії МОЗ України»). (130/7)
Левицька Лариса Володимирівна, доцент кафедри
невідкладної та екстреної медичної допомоги ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією на етапах реабілітації»
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 58.601.02 у
ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001,
м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69).
Науковий консультант – Швед М. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної
медичної допомоги (ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»). Опоненти: Малиновська І. Е., доктор мед.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування
(Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска
НАМН України); Міщук В. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (сімейної
медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» МОЗ України); Токаренко О. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб,
загальної практики – сімейної медицини, профпатології
та медичної реабілітації (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). (133/7)
Ткачук Ірина Михайлівна, доцент кафедри військової загальної практики – сімейної медицини Української військово-медичної академії Міноборони України:
«Медико-соціальне обґрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі профілактики серцевосудинних захворювань у військовослужбовців Збройних Сил України» (14.02.03 – соціальна медицина).
Спецрада Д 26.003.01 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601,
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91).
Науковий консультант – Мороз Г. З., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри військової загальної
практики – сімейної медицини (Українська військово-
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медична академія Міноборони України). Опоненти: Грузєва Т. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Матюха Л. Ф., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України); Любінець О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я (ВДНЗУ
«Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України»). (187/7)
Товкай Олександр Андрійович, директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України: «Захворювання надниркових залоз та їх хірургічне
лікування із застосуванням відео-ендоскопічних операцій» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.561.01 у ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.
О. Шалімова НАМН України» (03680, м. Київ, вул. Героїв
Севастополя, 30; тел. (044) 454-20-50). Опоненти: Коваленко А. Є., доктор мед. наук, професор, керівник відділу
хірургії ендокринних залоз (ДУ «Інститут ендокринології
та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»); Скумс А. В., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О.
Шалімова НАМН України»); Ковальська І. О., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри загальної хірургії №
1 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (218/7)
Мінухін Андрій Сергійович, асистент кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету МОЗ України: «Механізми репродуктивних і сексуальних розладів у молодих чоловіків
за умов андрогенодефіциту з коморбідною патологією» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д
55.051.05 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова,
2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий консультант – Кононенко Н. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри патологічної фізіології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Савицький І. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології
(Одеський національний медичний університет МОЗ
України); Янчій Р. І., доктор біол. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу імунофізіології (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України); Костенко В. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри патологічної фізіології
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія
МОЗ України»). (286/7)
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Яцина Олександр Іванович, заступник директора з
лікувально-координаційної роботи Національного інституту раку МОЗ України: «Патогенетичні механізми
уродинамічних розладів та їх експериментальна фармакотерапія (експериментально-клінічне дослідження)» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д
55.051.05 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова,
2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий консультант – Вастьянов Р. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені В. В. Підвисоцького (Одеський національний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Рєзніков О. Г., доктор мед. наук, професор, академік НАМН
України, член-кореспондент НАН України, завідувач
відділу ендокринології, репродукції та адаптації (ДУ
«Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П.
Комісаренка НАМН України»); Гоженко А. І., доктор
мед. наук, професор, директор (ДП «НДІ медицини
транспорту» МОЗ України); Кононенко Н. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної
фізіології (Національний фармацевтичний університет
МОЗ України). (287/7)
Андреєва Яна Олексіївна, доцент кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини,
профпатології та медичної реабілітації ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»:
«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, прогнозування та лікування хронічної серцевої недостатності
у хворих з синдромом обструктивного апное сну та
ожирінням» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада
Д 17.613.02 у ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя,
бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38). Опоненти:
Орловський В. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології (Медичний інститут Сумського державного
університету); Воронков Л. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу серцевої недостатності (ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України); Колесник Т. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх
хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»). (320/7)
Маляр Віталій Васильович, доцент кафедри акушерства та гінекології ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»: «Удосконалення технології допомоги при
ідіопатичній патології навколоплодового середовища»
(14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д
35.600.04 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий консультант – Маркін Л. Б., доктор мед. наук,
професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач
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кафедри акушерства та гінекології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Подольський В. В., доктор
мед. наук, професор, керівник відділення «Проблеми
здоров’я жінки фертильного віку», заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»); Бойчук А. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та
гінекології ННІ післядипломної освіти (Тернопільський
національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України); Геник Н. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
(Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України). (327/7)
Шеметун Олена Володимирівна, завідувач лабораторії цитогенетики ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН
України»: «Цитогенетичні аспекти розвитку та персистенції радіаційно-індукованого ефекту свідка в соматичних клітинах людини» (03.00.15 – генетика – медичні науки). Спецрада Д 26.562.02 у ДУ «ННЦ радіаційної
медицини НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Юрія
Іллєнка (Мельникова), 53; тел. 483-72-40). Науковий
керівник – Пілінська М. А., доктор мед. наук, професор,
головний науковий співробітник лабораторії цитогенетики відділу медичної генетики (ДУ «ННЦ радіаційної
медицини НАМН України»). Опоненти: Акопян Г. Р.,
доктор мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут спадкової патології НАМН
України»); Мазник Н. О., доктор біол. наук, завідувач
лабораторії радіаційної цитогенетики відділу радіології
(ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва
НАМН України»); Поканєвич Т. М., доктор мед. наук,
завідувач відділення медичної генетики та планування
сім’ї (КЗ «Київський обласний центр охорони здоров’я
матері та дитини» Київської облради). (331/7)
Сніжко Сергій Степанович, доцент кафедри хірургії
№ 2 та кардіохірургії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Хірургічне лікування
хворих на гострий гнійний медіастиніт» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан
Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий консультант –
Шевчук І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургії кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» МОЗ України). Опоненти: Усенко О. Ю.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, директор (ДУ «Національний інститут хірургії
та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»); Гетьман В. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри торакальиої хірургії та пульмонології
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Шапринський В. О.,
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доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії
№ 1 (Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова МОЗ України). (334/7)
Джус Марта Борисівна, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Клініко-патогенетичне обґрунтування ведення хворих на
ювенільний ревматоїдний артрит від підліткового до
дорослого віку» (14.01.12 – ревматологія). Спецрада
26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м. Київ,
вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий консультант – Амосова К. М., доктор мед. наук,
професор, член-кореспондент НАМН України. Опоненти: Борткевич О. П., доктор мед. наук, професор,
головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН
України»); Станіславчук М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України); Рекалов Д. Г., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб
№ 3 (Запорізький державний медичний університет
МОЗ України). (338/7)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Ткаченко Наталя Олександрівна, доцент кафедри
управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного права Запорізького державного медичного
університету: «Наукове проектування системи формування соціально-відповідальних фармацевтичних
фахівців на підставі міжнародних стандартів ІС CSR08260008000 та ІSО 26000:2010» (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова
фармація). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України (69035,
м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 22464-69). Науковий консультант – Громовик Б. П., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри організації і
економіки фармації (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Опоненти:
Гудзенко О. П., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри технології ліків, організації та економіки
фармації (Луганський державний медичний університет, м. Рубіжне); Посилкіна О. В., доктор фарм. наук,
професор, завідувач кафедри управління та економіки
підприємства (Національний фармацевтичний університет); Шматенко О. П., доктор фарм. наук, професор,
начальник кафедри військової фармації (Українська
військово-медична академія). (183/7)
Кухтенко Олександр Сергійович, помічник ректора,
доцент кафедри промислової фармації Національного
фармацевтичного університету: «Методологічні, техно22

логічні, біофармацевтичні аспекти розробки складних
екстрактів та лікарських засобів на їх основі» (15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України
(69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел.
(061) 224-64-69). Науковий консультант – Гладух Є. В.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри промислової фармації (Національний фармацевтичний
університет). Опоненти: Гладишев В. В., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри технології ліків
(Запорізький державний медичний університет); Руденко В. В., доктор фарм. наук, професор кафедри військової фармації (Українська військово-медична академія); Дроздова А. О., доктор фарм. наук, доцент, доцент
кафедри фармацевтичної технології і біофармації (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). (184/7)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
П’ятницька-Позднякова Ірина Станіславівна, тимчасово не працює: «Музичне мовлення в семіозисі художньої культури України XX століття» (26.00.01 – теорія та історія культури – мистецтвознавство). Спецрада
Д 26.005.02 у Національній музичній академії України
імені П. І. Чайковського Міністерства культури України
(01001, м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044)
270-51-38). Науковий консультант – 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:
Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри естрадного виконавства (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Міністерства культури України); Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
історії музики (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України); Демчук Р. В., доктор культурології, доцент, доцент кафедри культурології (Національний університет
«Києво-Могилянська академія» МОН України). (258/7)
Гнатишин Оксана Євстафіївна, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської
національної музичної академії імені М. В. Лисенка:
«Історичний вимір українських музично-теоретичних
концепцій» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
Д 41.857.01 в Одеській національній музичній академії
імені А. Н. Нежданової Міністерства культури України
(65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 726-9747, тел./факс 726-78-76). Науковий консультант – Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри філософії музики (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства, професор,
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професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики (Національна музична академія
України імені П. І. Чайковського); Шаповалова Л. В.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський
національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського); Шип С. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського). (411/7)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Гордієнко Наталія Миколаївна, проректор з наукової роботи, професор кафедри соціальної роботи КЗВО
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради: «Освітні заклади інтернатного типу як агенти кумуляції соціалізаційного потенціалу суспільства» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада Д 17.127.02 у Класичному приватному
університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
70-б; тел. (061) 764-57-15). Науковий консультант – Катаєв С. Л., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи (Класичний приватний університет). Опоненти: Чепак В. В., доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченко); Шапошникова І. В., доктор соціол. наук,
доцент, декан соціально-психологічного факультету
(Херсонський державний університет); Щудло С. А.,
доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри
правознавства, соціології та політології (Дрогобицький
державний педагогічний університет). (263/7)
Малиш Ліна Олександрівна, доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія»: «Принципи та правила вимірювання
структурних нерівностей у соціології» (22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини). Спецрада
Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України (01021,
м. Київ, вул. Шовковична, 12; тел. (044) 255-72-77). Науковий консультант – Макеєв С. О., доктор соціол. наук,
професор, завідувач відділу соціальних структур (Інститут соціології НАН України). Опоненти: Куценко О. Д.,
доктор соціол. наук, професор, завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Коваліско Н. В., доктор соціол. наук, професор, професор
кафедри соціології (Львівський національний університет імені Івана Франка); Шатохін А. М., доктор соціол.
наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін (Уманський національний
університет садівництва). (429/7)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Горло Наталя Віталіївна, доцент кафедри політології Запорізького національного університету: «ФункціоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

нальні та концептуальні моделі політики іредентизму»
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада
Д 35.051.17 у Львівському національному університеті
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий консультант – Кіндратець О. М., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політології (Запорізький національний університет). Опоненти: Луцишин Г. І., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології
та міжнародних відносин (Національний університет
«Львівська політехніка»); Остапець Ю. О., доктор політ.
наук, доцент, декан факультету суспільних наук (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»); Стойко О. М., доктор політ. наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології (Інститут
держави і права імені В. М. Корецького НАН України).
(281/7)
Ярош Ярослав Богданович, доцент кафедри політології та державного управління Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки: «Політична конкуренція парламентських партій» (23.00.02 –
політичні інститути та процеси). Спецрада Д 35.051.17
у Львівському національному університеті імені Івана
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий консультант –
Примут М. В., доктор політ. наук, професор, завідувач
кафедри політології та державного управління (Донецький національний університет імені Василя Стуса,
м. Вінниця). Опоненти: Горбатенко В. П., доктор політ.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології (Інститут держави
і права В. М. Корецького НАН України); Латигіна Н. А.,
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри філософських та соціальних наук (Київський національний
торговельно-економічний університет); Шипунов Г. В.,
доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка). (410/7)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Мартишин Денис Сергійович, завідувач кафедри
українознавства, православ’я та теології ННІ міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної
академії управління персоналом: «Теоретико-методологічні засади формування та реалізації соціальної
доктрини православної церкви в державотворчих процесах України» (25.00.01 – теорія та історія державного
управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній
академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий консультант – Воронін В. М., доктор істор. наук, директор
Центру організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі Міжрегіональної академії управління
персоналом. Опоненти: Драгомирецька Н. М., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
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гуманітарних та соціально-політичних наук (Одеський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України); Козаков В. М., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин (Національна академія державного управління при Президентові України);
Пасічник В. М., доктор наук з держ. управління, доцент,
доцент кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління (Національна академія державного управління при
Президентові України). (224/7)
Близнюк Андрій Станиславович, доцент кафедри
міжнародних відносин та організації туристичної діяльності Міжрегіональної академії управління персоналом: «Механізми державного регулювання розвитку
рекреаційної сфери в Україні» (25.00.02 – механізми
державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039,
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00).
Науковий консультант – Романенко Є. О., доктор наук
з держ. управління, професор, проректор з наукової
роботи (Міжрегіональна академія управління персоналом). Опоненти: Васільєва Л. М., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою (Дніпровський державний аграрно-економічний
університет); Дацій Н. В., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління
(Житомирський національний агроекологічний університет); Карташов Є. Г., доктор наук з держ. управління,
завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін (ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України). (226/7)
Зелінський Сергій Едуардович, директор ДНЗ
«Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації»: «Теоретико-методологічні засади
комплексного оцінювання державних службовців та їх
службової діяльності в Україні» (25.00.03 – державна
служба). Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 48121-51). Науковий консультант – Тертичка В. В., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри суспільного врядування, керівник магістерської
програми «Публічне управління та адміністрування»
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Прудиус Л. В., доктор наук з держ.
управління, заступник директора – керівник Центру
оцінювання кандидатів на зайняття посад держав-
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ної служби (Українська школа урядування); Сіцінський А. С., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач науково-дослідної частини (Хмельницький
університет управління та права); Василевська Т. Е.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор
кафедри публічного управління та публічної служби
(Національна академія державного управління при
Президентові України). (426/7)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Тимошенко Микола Михайлович, директор Житомирського агротехнічного коледжу: «Економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку сільських
територій» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант – Терещенко В. К., доктор екон. наук, професор,
академік НААН України, професор кафедри економіки
праці та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Лупенко Ю. О., доктор екон. наук, професор,
академік НААН України, директор (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Прокопа І. В., доктор
екон. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу економіки і політики аграрних перетворень (ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
Зінчук Т. О., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції (Житомирський національний агроекологічний університет). (360/7)
Квілінський Олексій Станіславович, доцент кафедри
менеджменту та маркетингу ПВНЗ «Європейський університет»: «Управління розвитком промислових підприємств в умовах інформаційної економіки» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами
економічної діяльності). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ
«Європейський університет» МОН України (03115,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. 45099-31). Науковий консультант – Грозний І. С., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу (ПВНЗ «Європейський університет»
МОН України). Опоненти: Андрушків Б. М., доктор
екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, завідувач кафедри управління інноваційною
діяльністю та сферою послуг (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН
України); Васильківський Д. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Хмельницький національний університет МОН
України); Зінченко О. А., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання
та інноваційного розвитку (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України). (449/7)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Борачок Ігор Володимирович, асистент кафедри
обчислювальної математики Львівського національного університету імені Івана Франка: «Чисельне
розв’язування задачі Коші для рівняння Лапласа в тривимірних двозв’язних областях» (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 – Хапко Р. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Солодкий С. Г.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії оптимальних методів для обернених задач відділу обчислювальної математики (Інститут
математики НАН України); Подлевський Б. М., доктор
фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник відділу
числових методів математичної фізики (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України). (1/7)
Любченко Олексій Ігорович, науковий співробітник
відділу рентгеноструктурного і елементного аналізу
матеріалів і систем Інституту фізики напівпровідників
імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Високороздільна Х-променева дифрактометрія поверхневих шарів
монокристалів та багатошарових структур при іонному
опроміненні» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.199.01 в Інституті фізики напівпровідників
імені В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ,
просп. Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий керівник – Кладько В. П., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, заступник директора
Інституту, завідувач відділу рентгеноструктурного і елементного аналізу матеріалів і систем (Інститут фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України).
Опоненти: Борча М. Д., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри фізики твердого тіла (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича); Лень Є. Г., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач відділу електронної структури та
електронних властивостей (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). (27/7)
Сай Павло Олегович, молодший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. ЛашСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

карьова НАН України: «Омічні контакти до нітрид індієвих епітаксійних плівок» (01.04.07 – фізика твердого
тіла). Спецрада Д 26.199.01 в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (03028,
м. Київ, просп. Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий керівник – Шинкаренко В. В., кандидат фіз.-мат.
наук, старший дослідник, старший науковий співробітник (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Порошин В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник директора з
наукової роботи (Інститут фізики НАН України); Тартачник В. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний
науковий співробітник (Інститут ядерних досліджень
НАН України). (66/7)
Стефанська Неля Олександрівна, продавець непродовольчих товарів мережі ювелірних магазинів «Перлина»: «Перетворення Фур’є загальних стохастичних мір
та його застосування» (01.01.05 – теорія ймовірностей
і математична статистика). Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Радченко В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного аналізу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Працьовитий М. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
декан фізико-математичного факультету (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова);
Осипчук М. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент
кафедри математичного і функціонального аналізу
(Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). (67/7)
Фещенко Іван Сергійович, асистент кафедри математичного аналізу Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Системи підпросторів
гільбертових і банахових просторів, їх властивості та
застосування» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України
(01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-5150). Науковий керівник – Самойленко Ю. С., доктор
фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, провідний науковий співробітник відділу функціонального
аналізу (Інститут математики НАН України). Опоненти:
Кадець В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри
фундаментальної математики (Харківський національ25
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ний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Дудкін М. Є., доктор фіз.-мат. наук, професор, в. о. завідувача кафедри диференціальних рівнянь (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (79/7)
Дворак Інна Ярославівна, вчитель математики
КЗ «Фінансовий ліцей» Подільського району м. Києва: «Метод симетризації в задачах про екстремальне
розбиття комплексної площини» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий керівник – Бахтін О. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу комплексного аналізу і
теорії потенціалу (Інститут математики НАН України).
Опоненти: Задерей П. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного аналізу та
теорії ймовірностей (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»); Севостьянов Є. О., доктор фіз.мат. наук, професор кафедри математичного аналізу
(Житомирський державний університет імені Івана
Франка). (81/7)
Соболяк Олександр Васильович, начальник відділу
електроустаткування ДП «Харківське конструкторське
бюро з машинобудування імені О. О. Морозова»: «Моніторинг електромагнітних і акустичних випромінювань
антропогенних об’єктів» (01.04.03 – радіофізика). Спецрада Д 64.157.01 в Інституті радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України (61085, м. Харків,
вул. Академіка Проскури, 12; тел. (057) 763-43-19). Науковий керівник – Луценко В. І., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
моніторингу і спектроскопії середовищ відділу радіофізичної інтроскопії (Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України). Опоненти: Панченко О. Ю., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри проектування та експлуатації електронних
апаратів (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України); Волосюк В. К., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України). (85/7)
Дуденко Маргарита Анатоліївна, старший викладач кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська академія»: «Метричні базиси
графів» (01.01.08 – математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика). Спецрада Д 26.001.18
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів26

ник – Олійник Б. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри математики (Національний університет
«Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Бондаренко Є. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри
алгебри і математичної логіки (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Рассадкіна М. В.,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри вищої
та прикладної математики (Житомирський національний агроекологічний університет). (200/7)
Громакіна Тетяна Андріївна, молодший науковий
співробітник НДІ астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України:
«Фотометрія та спектрофотометрія вибраних малих
тіл зовнішньої області Сонячної системи» (01.03.03 –
геліофізика і фізика Сонячної системи). Спецрада Д
26.208.01 у Головній астрономічній обсерваторії НАН
України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного,
27; тел. 526-47-58). Науковий керівник – Бельська І. М.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики астероїдів і комет (НДІ
астрономії Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Відьмаченко А. П., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, в. о. головного наукового співробітника (Головна астрономічна обсерваторія НАН України);
Кошкін М. І., кандидат фіз.-мат. наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу космічних досліджень (НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова МОН
України). (252/7)
Бовчалюк Валентин Павлович, інженер І категорії
НДЛ фізики космосу фізичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України: «Фотометричні та лідарні дослідження аерозолів в атмосфері над Україною» (05.07.12 – дистанційні
аерокосмічні дослідження). Спецрада Д 26.208.01 у Головній астрономічній обсерваторії НАН України (03143,
м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 27; тел. 526-4758). Науковий керівник – Міліневський Г. П., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник НДЛ фізики космосу фізичного факультету (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України), головний науковий співробітник (Головна астрономічна обсерваторія
НАН України). Опоненти: Залізовський А. В., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу радіофізики геокосмосу (Радіоастрономічний інститут НАН України); Краковська С. В., кандидат
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, в. о.
завідувача лабораторії прикладної кліматології відділу
прикладної метеорології та кліматології (Український
гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України).
(253/7)
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Найдич Богданна Петрівна, науковий співробітник
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»: «Кристалічна структура та термодинамічні параметри тонкоплівкових конденсатів систем ІІ – VІ, ІV – VІ» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні).
Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН
України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
57; тел. (03422) 3-15-74). Науковий керівник – Никируй Л. І., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор
кафедри фізики і хімії твердого тіла (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Рубіш В. М., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки (Інститут проблем
реєстрації інформації НАН України); Галій П. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки (Львівський національний університет імені Івана Франка). (310/7)
Качмар Андрій Ігорович, провідний фахівець спільної НДЛ фізики магнітних плівок (23) Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України і ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»: «Механізми накопичення заряду в електрохімічних системах, сформованих на основі нанокомпозитів вуглець / оксиди і сульфіди металів» (01.04.18 –
фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (03422) 3-15-74). Науковий керівник – Будзуляк І. М., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри матеріалознавства і
новітніх технологій (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти:
Мудрий С. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики металів (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Лукіянець Б. А., доктор
фіз.-мат. наук, професор, в. о. завідувача кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний
університет «Львівська політехніка»). (311/7)
Бардашевська Світлана Дмитрівна, вчитель фізики та інформатики Бабухівського навчально-виховного комплексу: «Квантово-розмірні структури на основі
напівпровідникових сполук А2В6/С» (01.04.18 – фізика
і хімія поверхні). Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76025, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (03422) 3-15-74). Науковий
керівник – Будзуляк І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Ільчук Г. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
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кафедри загальної фізики (Національний університет
«Львівська політехніка»); Коман Б. П., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри системного проектування (Львівський національний університет імені
Івана Франка). (314/7)
Яцик Ігор Миколайович, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка: «Згин
пластини Рейсснера з прямолінійними тріщинами з
урахуванням двовимірної зони контакту їх берегів»
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла).
Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем
механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (0322) 6383-77). Науковий керівник – Опанасович В. К., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри механіки
(Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Довбня К. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної математики та
теорії систем управління (Донецький національний
університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Николишин М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу механіки деформівного
твердого тіла (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України).
(372/7)
Малий Євген Вікторович, молодший науковий співробітник відділу радіаційної фізики Інституту ядерних
досліджень НАН України: «Властивості дефектів структури у фосфіді галію та їхній вплив на параметри світлодіодів» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада
К 41.053.07 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 – Тартачник В. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу радіаційної фізики (Інститут ядерних досліджень НАН України). Опоненти:
Пелещак Р. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики (Дрогобицький державний
університет імені Івана Франка); Ваксман Ю. Ф., доктор
фіз.-мат. наук, професор кафедри експериментальної фізики (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова). (415/7)
Здещиц Анастасія Валеріївна, науковий співробітник Науково-дослідного гірничорудного інституту ДВНЗ
«Криворізький національний університет»: «Електронні
властивості гібридних наноструктур» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада К 41.053.07 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 732-48-02).
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Науковий керівник – Балабай Р. М., доктор фіз.-мат.
наук, професор кафедри фізики та методики її навчання (Криворізький державний педагогічний університет).
Опоненти: Ніцук Ю. А., доктор фіз.-мат. наук, професор
кафедри експериментальної фізики (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Ясковець І. І.,
доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник
відділу електроніки твердого тіла (Інститут фізики НАН
України). (416/7)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Булденко Владислав Миколайович, інженер відділу
механізмів біоорганічних реакцій Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України:
«Сульфонілкалікс[4]арен як платформа для конструювання інгібіторів фосфатаз» (02.00.10 – біоорганічна
хімія). Спецрада Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України (02094,
м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 558-53-88). Науковий керівник – Вовк А. І., доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
механізмів біоорганічних реакцій, директор (Інститут
біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН
України). Опоненти: Дубей І. Я., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу синтетичних біорегуляторів (Інститут молекулярної біології і
генетики НАН України); Родік Р. В., кандидат хім. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
медико-біологічних досліджень (Інститут органічної
хімії НАН України). (46/7)
Мандзій Тарас Васильович, хімік відділу нафти і
нафтопродуктів випробувального центру ТОВ «Інспекторат України»: «Координаційні сполуки карбоксилатів 3d-металів з гідразидами арилкарбонових кислот»
(02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада К 41.219.01 у
Фізико-хімічному інституті імені О. В. Богатського НАН
України (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86;
тел. (048) 766-22-83). Науковий керівник – Кокшарова Т. В., доктор хім. наук, доцент, професор кафедри
неорганічної хімії і хімічної екології (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти:
Гельмбольдт В. О., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Одеський національний медичний університет); Желтвай І. І., кандидат
хім. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу аналітичної хімії та фізикохімії координаційних сполук (Фізико-хімічний інститут
імені О. В. Богатського НАН України). (82/7)
Гаврилюк Наталія Афанасіївна, молодший науковий
співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН
України: «Фізико-хімічні властивості політетрафторетилену та поліпропілену, наповнених багатошаровими
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вуглецевими нанотрубками» (01.04.18 – фізика і хімія
поверхні). Спецрада Д 26.210.01 в Інституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (03164, м. Київ,
вул. Генерала Наумова, 17; тел. 422-96-32). Науковий
керівник – Приходько Г. П., кандидат хім. наук, старший
науковий співробітник (Інститут хімії поверхні імені
О. О. Чуйка НАН України). Опоненти: Бровко О. О., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, директор
(Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України); Щур Д. В., кандидат хім. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур (Інститут проблем
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України).
(163/7)
Кізюн Олена Валеріївна, молодший науковий співробітник Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН
України: «Вплив домішок на фізико-хімічні властивості
VРО-каталізаторів окиснення -пентану» (02.00.04 –
фізична хімія). Спецрада Д 26.210.01 в Інституті хімії
поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (03164, м. Київ,
вул. Генерала Наумова, 17; тел. 422-96-32). Науковий
керівник – Зажигалов В. О., доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів
(Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України).
Опоненти: Тарасенко Ю. О., доктор хім. наук, професор,
провідний науковий співробітник (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України); Соловйов С. О., доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського
НАН України). (164/7)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Кравець Оксана Олексіївна, асистент кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: «Фізіологічні основи
регуляції росту та морфогенезу томатів за дії гібереліну
і ретардантів» (03.00.12 – фізіологія рослин). Спецрада
Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і генетики НАН
України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17; тел.
257-51-50). Науковий керівник – Кур’ята В. Г., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри біології (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Кірізій Д. А., доктор
біол. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу фізіології та екології фотосинтезу (Інститут
фізіології рослин і генетики НАН України); Веденичова Н. П., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фітогормонології (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН
України). (20/7)
Куперман Марина Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу біомедичної хімії ІнстиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19
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туту молекулярної біології і генетики НАН України:
«Вивчення взаємодій між глобулярними білками і
борвмісними каркасними макроциклічними комплексами» (03.00.03 – молекулярна біологія). Спецрада Д
26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики
НАН України (03680, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел.
(044) 526-11-69). Науковий керівник – Ковальська В. Б.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біомедичної хімії
(Інститут молекулярної біології і генетики НАН України).
Опоненти: Сиволоб А. В., доктор біол. наук, професор
кафедри загальної та молекулярної генетики (ННЦ
«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Черній В. Я.,
доктор хім. наук, старший науковий співробітник лабораторії макроциклічних сполук і гібридних структур
(Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України). (22/7)
Хомич Віталій Валерійович, головний спеціаліст
відділу аквакультури та відтворення водних біоресурсів Управління організації рибальства, аквакультури та
наукового забезпечення галузі Держагентства рибного
господарства України: «Екологічний стан водосховищ
малих ГЕС Лісостепу України» (03.00.16 – екологія).
Спецрада К 26.880.02 у ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Мінекології
України (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел. (044) 206-31-32). Науковий керівник – Митяй І. С., кандидат біол. наук, доцент кафедри
біології тварин (Національний університет біоресурсів
і природокористування України). Опоненти: Гандзюра В. П., доктор біол. наук, професор кафедри екології
та зоології (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Бєдункова О. О., доктор біол. наук, професор
кафедри екології, технології захисту навколишнього
середовища та лісового господарства (Національний
університет водного господарства та природокористування). (55/7)
Васько Богдан Миколайович, молодший науковий співробітник відділу систематики ентомофагів та
екологічних основ біометоду Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України: «Пластинчастовусі
жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) лісових та лісостепової зон Правобережної України» (03.00.24 – ентомологія). Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології
імені І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник – Гумовський О. В., доктор біол. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду
(Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України).
Опоненти: Федоренко В. П., доктор біол. наук, профеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

сор, академік НААН України, головний науковий співробітник лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників (Інститут захисту
рослин НААН України); Яницький Т. П., кандидат біол.
наук, директор (Державний природознавчий музей НАН
України). (72/7)
Маркова Анна Олександрівна, молодший науковий
співробітник відділу фауни та систематики хребетних
Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України: «Міжвидові відносини та поведінкові особливості
лісових птахів на місцях водопою» (03.00.08 – зоологія). Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник – Серебряков В. В., доктор біол. наук,
професор кафедри екології, природничих та математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія неперервної
освіти»). Опоненти: Стойловський В. П., доктор біол.
наук, професор, завідувач кафедри зоології (Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова); Федун О. М., кандидат біол. наук, доцент кафедри біології
(Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка). (73/7)
Калашнік Катерина Сергіївна, молодший науковий
співробітник відділу морфофункціональної екології
водної рослинності ДУ «Інститут морської біології НАН
України»: «Морфофункціональна організація альгосистеми «базифіт – епіфіт» північно-західної частини
Чорного моря» (03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д
41.258.01 у ДУ «Інститут морської біології НАН України»
(65011, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37; тел. (048) 72509-18). Науковий керівник – Мінічева Г. Г., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу морфофункціональної екології водної рослинності (ДУ «Інститут
морської біології НАН України»). Опоненти: Виноградова О. М., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, провідний
науковий співробітник відділу фікології, ліхенології та
бріології (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН
України); Семенюк Н. Є., кандидат біол. наук, старший
науковий співробітник відділу санітарної гідробіології
та гідропаразитології (Інститут гідробіології НАН України). (76/7)
Ніколаєва Олена Володимирівна, асистент кафедри
мікробіології, вірусології та імунології Одеського національного медичного університету: «Стан системи антиоксидантного захисту у щурів за умов алотрансплантації ембріональної м’язової тканини» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 41.051.06 в Одеському національному
університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082,
м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54).
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Науковий керівник – Петров С. А., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри біохімії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України).
Опоненти: Кучмеровська Т. М., доктор біол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу біохімії
вітамінів і коензимів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України); Сибірна Н. О., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри біохімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України). (137/7)
Науменко Анна Миколаївна, інженер І категорії Інституту високих технологій Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Збудження-гальмування гладеньких м’язів та ГАМК-ергічна регуляція
гемодинаміки щурів за дії наноструктурованого діоксиду титану» (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)
372142). Науковий керівник – Давидовська Т. Л., доктор
біол. наук, професор, професор кафедри молекулярної біології та біоінформатики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Ільїн В. М., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри медико-біологічних дисциплін (Національний
університет фізичного виховання і спорту України МОН
України); Векліч Т. О., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). (195/7)
Радченко Олексій Миколайович, молодший науковий співробітник лабораторії якості зерна відділу
генетичного поліпшення рослин Інституту фізіології
рослин і генетики: «Поліморфізм генів господарськоцінних ознак м’якої пшениці» (03.00.15 – генетика).
Спецрада Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і
генетики НАН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17; тел. 257-51-50). Науковий керівник – Михальська С. І., кандидат біол. наук, в. о. завідувача відділу генетичної інженерії (Інститут фізіології рослин і
генетики НАН України). Опоненти: Кунах В. А., доктор
біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України);
Козуб Н. О., кандидат біол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії екологічної генетики рослин та біотехнології (Інститут захисту рослин
НААН України). (196/7)
Шалай Ярина Романівна, молодший науковий
співробітник НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка: «Роль вільнорадикальних
процесів у антинеопластичній активності похідних тіазолу» (03.00.02 – біофізика). Спецрада К 35.051.14
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у Львівському національному університеті імені Івана
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-46-38). Науковий керівник –
Бабський А. М., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Гарманчук Л. В., доктор
біол. наук, професор, професор кафедри біомедицини
(ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Фафула Р. В., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри
біофізики (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). (246/7)
Буйдіна Тетяна Олександрівна, провідний інженер
відділу ландшафтного будівництва Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України: «Біолого-екологічні особливості ліан роду Rosa L. в умовах
Правобережного Лісостепу України» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.215.01 у Національному ботанічному
саду імені М. М. Гришка НАН України (01014, м. Київ,
вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044) 285-41-05). Науковий
керівник – Рубцова О. Л., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу ландшафтного будівництва (Національний
ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України). Опоненти: Колесніченко О. В., доктор біол. наук, професор,
завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Дениско І. Л., кандидат біол.
наук, науковий співробітник відділу генетики, селекції
та репродуктивної біології рослин (Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України). (247/7)
Скакун Вікторія Олександрівна, викладач кафедри
біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини:
«Біолого-екологічні особливості представників роду
Buddleja L. у Правобережному Лісостепу України»
(03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.215.01 у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України
(01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044) 285-4105). Науковий керівник – Грабовий В. М., кандидат біол.
наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Національний дендрологічний
парк «Софіївка» НАН України. Опоненти: Кузнецов С. І.,
доктор біол. наук, професор, професор кафедри ландшафтного мистецтва та міського середовища (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
Гревцова Г. Т., доктор біол. наук, професор, провідний
науковий співробітник (Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького).
(248/7)
Струс Василина Орестівна, завідувач еколого-гідробіологічної лабораторії Шацького біолого-географічноСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19
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го стаціонару Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Морфометричне, фенетичне та генетичне різноманіття зелених жаб (Pelophylax) з різних
популяційних систем» (03.00.08 – зоологія). Спецрада
К 64.051.17 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-40). Науковий керівник – Хамар І. С., кандидат біол. наук, доцент кафедри
зоології, декан біологічного факультету (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Шабанов Д. А., доктор біол. наук, доцент і професор
кафедри зоології та екології тварин (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Гассо В. Я.,
кандидат біол. наук, доцент кафедри зоології та екології (Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара). (276/7)
Шамелашвілі Карина Леонідівна, викладач кафедри
медичної біології, фармакогнозії та ботаніки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Регуляція оксидативного стресу крові щурів-пухлиноносіїв
за введення протипухлинної системи Реній – Платина»
(03.00.04 – біохімія). Спецрада К 64.051.17 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 707-53-40). Науковий керівник – Штеменко Н. І.,
доктор біол. наук, професор, професор кафедри хімії
(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України). Опоненти: Столяр О. Б., доктор біол. наук, професор, керівник НДЛ порівняльної
біохімії і молекулярної біології (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка МОН України); Жолобак Н. М., кандидат біол.
наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів
(Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України). (277/7)
Київська Юлія Олександрівна, приватний підприємець: «Прооксидантно-антиоксидантні та імунні механізми при експериментальних ринітах різного ґенезу та
патогенетичне обґрунтування місцевого застосування
природних антиоксидантів» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 55.051.05 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий
керівник – Крижна С. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри клінічної патофізіології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Гарбузова В. Ю., доктор біол. наук, професор,
професор кафедри фізіології і патофізіології з курсом
медичної біології (Сумський державний університет
МОН України); Клименко М. О., доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, професор кафедри медичної біології та
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хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, патофізіології та
фармакології (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України). (285/7)
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Несіна Наталія Іванівна, інженер І категорії Геологічного музею ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Реконструкція умов формування локальних геологічних тіл в
карбоні Доно-Дніпровського прогину за результатами
сейсмофаціального аналізу (у зв’язку з нафтогазоносністю)» (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) 239-3141). Науковий керівник – Огар В. В., доктор геол. наук,
професор, професор кафедри геології нафти і газу (ННІ
«Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Іванишин В. А.,
доктор геол. наук, професор, професор кафедри геодезії, картографії та землеустрою ННІ будівництва (Чернігівський національний технологічний університет);
Харченко М. В., кандидат геол.-мін. наук, завідувач Відділення геології нафти та газу (ДП «Науканафтогаз»,
НАК «Нафгогаз України»). (446/7)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Тимочко Олександр Олександрович, аспірант Льотної академії Національного авіаційного університету:
«Методи оцінювання якості програмного забезпечення
для класифікації повітряних об’єктів в автоматизованій
системі управління повітряним рухом» (05.22.13 – навігація та управління рухом). Спецрада К 23.144.01 у
Льотній академії Національного авіаційного університету МОН України (25005, м. Кропивницький, вул.
Добровольського, 1-а; тел. (0522) 34-40-39). Науковий
керівник – Обідін Д. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки
та динаміки польотів (Льотна академія Національного
авіаційного університету). Опоненти: Тристан А. В.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу Наукового центру
(Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба Міноборони України); Кучук Г. А.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (Харківський
національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (3/7)
Оберемок Сергій Олексійович, асистент кафедри ЛЕ,
АД та ДП Льотної академії Національного авіаційного
університету: «Метод підвищення ефективності управління інформаційними потоками в системі управління
повітряним рухом» (05.22.13 – навігація та управління
рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній академії Націо31
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нального авіаційного університету МОН України (25005,
м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а; тел.
(0522) 34-40-39). Науковий керівник – Неділько С. М.,
доктор тех. наук, професор кафедри інформаційних
технологій (Льотна академія Національного авіаційного
університету МОН України). Опоненти: Андрусевич А. О.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри
комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації
та мехатроніки (Харківський національний університет
радіоелектроніки МОН України); Берднік П. Г., кандидат
тех. наук, доцент кафедри природничих дисциплін Науково-навчального центру (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (4/7)
Гришманов Євгеній Олександрович, старший викладач Льотної академії Національного авіаційного університету: «Метод автоматизованого прогнозування несприятливих авіаційних подій для підвищення безпеки
польотів при управлінні повітряним рухом» (05.22.13 –
навігація та управління рухом). Спецрада К 23.144.01
у Льотній академії Національного авіаційного університету МОН України (25005, м. Кропивницький, вул.
Добровольського, 1-а; тел. (0522) 34-40-39). Науковий
керівник – Неділько В. М., кандидат тех. наук, доцент,
завідувач кафедри інформаційних технологій (Льотна
академія Національного авіаційного університету МОН
України). Опоненти: Павленко М. А., доктор тех. наук,
професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ (Харківський національний
університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України); Осадчий С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів (Центральноукраїнський національний технічний
університет МОН України). (5/7)
Сурков Костянтин Юрійович, старший викладач кафедри інформаційних технологій Льотної академії Національного авіаційного університету: «Метод синтезу
структури системи адаптивної тренажерної підготовки
диспетчерів управління повітряним рухом для підвищення ефективності навчання» (05.22.13 – навігація
та управління рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній
академії Національного авіаційного університету МОН
України (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а; тел. (0522) 34-40-39). Науковий керівник –
Неділько В. М., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри інформаційних технологій (Льотна академія
Національного авіаційного університету МОН України).
Опоненти: Андрусевич А. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих
технологій, автоматизації та мехатроніки (Харківський
національний університет радіоелектроніки МОН України); Хмелевський С. І., кандидат тех. наук, старший
науковий співробітник, заступник начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ
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(Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України).
(6/7)
Стратонов Вадим Миколайович, старший викладач
Льотної академії Національного авіаційного університету: «Метод розрахунку шляхів евакуації постраждалих від місця вимушеної посадки аварійного повітряного судна на водну поверхню» (05.22.13 – навігація
та управління рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній
академії Національного авіаційного університету МОН
України (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а; тел. (0522) 34-40-39). Науковий керівник –
Неділько С. М., доктор тех. наук, професор кафедри
інформаційних технологій (Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України). Опоненти:
Павленко М. А., доктор тех. наук, професор, начальник
кафедри математичного та програмного забезпечення
АСУ (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України);
Богом’я В. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технічних систем та процесів управління в судноводінні (Державний університет інфраструктури та
технологій МОН України). (7/7)
Василенко Дмитро Євгенович, аспірант Льотної академії Національного авіаційного університету: «Методи
побудови системи підтримки прийняття рішень органів
обслуговування повітряного руху для вирішення завдань управління повітряним рухом» (05.22.13 – навігація та управління рухом). Спецрада К 23.144.01 у
Льотній академії Національного авіаційного університету МОН України (25005, м. Кропивницький, вул.
Добровольського, 1-а; тел. (0522) 34-40-39). Науковий
керівник – Обідін Д. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки
та динаміки польотів (Льотна академія Національного
авіаційного університету). Опоненти: Тристан А. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу Наукового центру (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України); Данілов Ю. О.,
кандидат тех. наук, начальник відділу обліку та постачання ЗРВ та РТВ – заступник начальника управління
забезпечення та експлуатації зенітного, ракетного і
радіотехнічного озброєння (Центральне управління
технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил
України Міноборони України). (8/7)
Макарчук Дмитро Володимирович, тимчасово не
працює: «Методи та моделі підвищення ефективності
морської навігації на основі інерціальних навігаційних
систем в умовах невизначенності» (05.22.13 – навігація
та управління рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній
академії Національного авіаційного університету МОН
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України (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а; тел. (0522) 34-40-39). Науковий керівник –
Обідін Д. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польотів (Льотна академія Національного авіаційного університету). Опоненти: Пісарчук О. О., доктор
тех. наук, професор, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, завідувач кафедри інженерії
програмного забезпечення (Національний авіаційний
університет МОН України); Павленко М. А., доктор тех.
наук, професор, начальник кафедри математичного
та програмного забезпечення АСУ (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України). (11/7)
Грицака Олександр Миколайович, науковий співробітник відділу перспективних технологій та технічних
засобів для збирання, обробки та зберігання врожаю
зернових та олійних культур ННЦ «Інститут механізації
та електрифікації сільського господарства»: «Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів багатобарабанного молотильно-сепарувального пристрою
зернозбирального комбайна» (05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва).
Спецрада Д 27.358.01 у ННЦ «Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства» НААН України
(08631, Київська обл., смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11;
тел. (04571) 3-11-00, 3-11-03, 3-29-88). Науковий керівник – Нєдовєсов В. І., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
(ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства»). Опоненти: Леженкін О. М., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри технічної механіки
(Таврійський державний агротехнологічний університет); Смолінський С. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). (13/7)
Троян Оксана Анатоліївна, асистент кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка»: «Інформаційна технологія розроблення та ідентифікації латентних зображень» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада
Д 35.052.14 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Назаркевич М. А., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри інформаційних технологій видавничої справи
(Національний університет «Львівська політехніка»).
Опоненти: Сеньківський В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Українська академія друкарства
МОН України); Лях І. М., кандидат тех. наук, доцент,
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доцент кафедри інформатики та фізико-математичних
дисциплін (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). (14/7)
Братусь Олена Вікторівна, фізична особа-підприємець: «Методи прогнозування нестаціонарних часових
рядів на основі двобічного експоненційного згладжування та оптимальної фільтрації» (01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень). Спецрада Д
26.002.03 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 – Бідюк П. І., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри математичних методів системного аналізу (Інститут прикладного системного аналізу Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Яценко В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу
дистанційних методів та перспективних приладів (Інститут космічних досліджень НАН та ДКА України); Корабльов М. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри електронних обчислювальних машин (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН
України). (15/7)
Шібан Тамер, аспірант Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»:
«Електромагнітний багатопараметровий перетворювач з просторово-періодичним полем для контролю
циліндричних виробів» (05.11.13 – прилади і методи
контролю та визначення складу речовин). Спецрада
Д 64.050.09 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 70766-56). Науковий керівник – Горкунов Б. М., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Большаков В. Б., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії метрології України; Рудаков С. В., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри пожежної профілактики в населених
пунктах (ДЗ «Національний університет цивільного захисту України»). (19/7)
Піонткевич Олег Володимирович, інженер кафедри
технологій та автоматизації машинобудування Вінницького національного технічного університету: «Підвищення ефективності багаторежимного гідроприводу
фронтального навантажувача» (05.02.02 – машино
знавство). Спецрада Д 26.002.11 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
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м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-82). Науковий керівник – Козлов Л. Г., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри технологій та автоматизації
машинобудування (Вінницький національний технічний
університет). Опоненти: Грабовський Г. Г., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри прикладної гідро
аеромеханіки та механотроніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Бадах В. М., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри гідрогазових систем (Національний авіаційний
університет). (21/7)
Кобилін Ілля Олегович, асистент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки: «Нечітка кластеризація часових рядів
в інтелектуальному аналізі потоків даних» (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). Опоненти:
Субботін С. О., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри програмних засобів (Запорізький національний технічний університет 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). (25/7)
Болотний Микола Петрович, асистент кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Удосконалення математичних моделей оцінки технічного стану силових трансформаторів для підвищення достовірності визначення
ризику порушення нормального режиму в підсистемах
електроенергетичних систем» (05.14.02 – електричні
станції, мережі і системи). Спецрада К 26.002.06 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 – Бардик Є. І., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри відновлюваних
джерел енергії (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем (Вінницький національний технічний університет); Сабарно Л. Р., кандидат тех. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу оптимізації систем електропостачання (Інститут
електродинаміки НАН України). (28/7)
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Боряк Богдан Радиславович, асистент кафедри автоматики і електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка:
«Ноніусний адаптивний фільтр-предиктор – компенсатор запізнення в системах керування технологічними
процесами» (05.13.03 – системи і процеси керування).
Спецрада Д 26.062.03 у Національному авіаційному
університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 406-79-01). Науковий керівник – Сільвестров А. М., професор кафедри теоретичної електротехніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Синєглазов В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри авіаційних
комп’ютерно-інтегрованих комплексів (Національний
авіаційний університету); Кошовий М. Д., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних
вимірювальних систем та інженерії якості (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»). (30/7)
Ноженко Вікторія Юріївна, асистент кафедри систем
автоматичного управління і електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського: «Асинхронний електропривод зарезонансних вібраційних машин з покращеними пусковими режимами» (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). Науковий
керівник – Родькін Д. Й., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри систем автоматичного управління
і електропривода (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського). Опоненти:
Садовой О. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри електротехніки та електромеханіки (Дніпровський державний технічний університет МОН України);
Титюк В. К., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
електромеханіки (Криворізький національний університет МОН України). (32/7)
Шикунов Олександр Анатолійович, старший викладач кафедри вагонів та вагонного господарства 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 консультант – Рейдемейстер О. Г., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри вагонів та вагонного
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господарства (Дніпровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна). Опоненти: Мартинов І. Е., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри вагонів (Український
державний університет залізничного транспорту); Горобець Д. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут технічної механіки НАН і ДКА України). (37/7)
Чуніхін Костянтин Вадимович, молодший науковий
співробітник ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України»: «Магнітне поле електромагнітів
систем керування космічними апаратами» (05.09.05 –
теоретична електротехніка). Спецрада Д 64.050.17 у
Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків,
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Михайлов В. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри інженерної електрофізики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Подольцев О. Д., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу електроживлення технологічних систем (Інститут електродинаміки НАН України);
Болюх В. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри загальної електротехніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
(39/7)
Махонін Микола Віталійович, інженер І категорії
кафедри промислової і біомедичної електроніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Метод визначення параметрів генератора медичного озону для ефективного підвищення
його продуктивності» (05.11.17 – біологічні та медичні
прилади і системи). Спецрада Д 64.050.17 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Сокол Є. І., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, професор кафедри промислової та біомедичної електроніки, ректор (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»).
Опоненти: Аврунін О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки); Іванько К. О.,
кандидат тех. наук, старший викладач кафедри фізичної
та біомедичної електроніки (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). (51/7)
Готович Володимир Анатолійович, інженер І категорії інженерно-технічної групи з обслуговування
комп’ютерної техніки Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя МОН України:
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

«Математичне моделювання і статистичне оцінювання
характеристик штатного режиму електроспоживання
організацій» (01.05.02 – математичне моделювання та
обчислювальні методи). Спецрада Д 58.052.01 у Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль,
вул. Руська, 56; тел. (0352) 51-97-01). Науковий керівник – Щербак Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук (ПВНЗ «Київський
міжнародний університет» МОН України). Опоненти:
Мислович М. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
відділу теоретичної електротехніки та діагностики електротехнічного обладнання (Інститут електродинаміки
НАН України); Пукас А. В., кандидат тех. наук, доцент,
завідувач кафедри комп’ютерних наук (Тернопільський
національний економічний університет МОН України).
(52/7)
Паславський Михайло Михайлович, провідний інженер кафедри екології Національного лісотехнічного
університету України МОН України: «Вдосконалення
нормативного забезпечення якості функціонування
складних ландшафтних комплексів» (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 – Бойко Т. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри приладів точної механіки (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України).
Опоненти: Середюк О. Є., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України); Міхалєва М. С., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри
електромеханіки та електроніки (Національна академія
сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Міноборони України). (53/7)
Трінчук Данило Ярославович, асистент кафедри
теоретичної електротехніки Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Підвищення ефективності
перетворення енергії в нелінійних електричних колах зі
змінним навантаженням» (05.09.05 – теоретична електротехніка). Спецрада К 26.002.06 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 – Островерхов М. Я., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри теоретичної електротехніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Подольцев О. Д., доктор тех. наук, старший науковий співробітник відділу електроживлення
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технологічних систем (Інститут електродинаміки НАН
України); Сорокін Д. С., кандидат тех. наук, старший
викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та
електротехнологій (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (54/7)
Сокольцов Володимир Юрійович, виконавчий директор ТОВ «Нерудпром»: «Композиційні цементи з
силікатними добавками різної структури» (05.17.11 –
технологія тугоплавких неметалічних 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: Шабанова Г. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач лабораторії спеціальних в’яжучих
речовин і композиційних матеріалів (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Марків Т. Є., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри будівельного виробництва (Національний університет «Львівська політехніка»). (62/7)
Саад Алдін Алхемірі Дауд Ліла, аспірант кафедри
теплових електричних станцій та енергозберігаючих
технологій Одеського національного політехнічного
університету: «Автономні системи тригенерації з відновлювальними джерелами енергії для умов Близького
Сходу» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика). Спецрада Д 41.052.04 в Одеському
національному політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (0482)
33-50-26). Науковий керівник – Денисова А. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри теплових
електричних станцій та енергозберігаючих технологій
(Одеський національний політехнічний університет).
Опоненти: Ганжа А. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри теплотехніки і енергоефективних
технологій (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Соколовська-Єфименко В. В., кандидат тех. наук, доцент
кафедри кріогенної техніки (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). (68/7)
Кравців Світлана Ярославівна, викладач-методист
відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти Науково-методичного центру навчальних
закладів сфери цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України: «Геометричне
моделювання покриття об’єктів з урахуванням обмежень спеціального виду» (05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка). Спецрада К 18.053.02 у Ме36

літопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (72312,
м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-0464). Науковий керівник – Соболь О. М., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри
управління та організації діяльності у сфері цивільного
захисту (Національний університет цивільного захисту
України). Опоненти: Аушева Н. М., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри автоматизації проектування
енергетичних процесів та систем (Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Реута О. В., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук
та інформаційних технологій (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). (86/7)
Лелюк Микола Анатолійович, завідувач навчальної
лабораторії кафедри електричних апаратів Національного технічного університету «Харківський політехнічній інститут»: «Удосконалення вакуумних контакторів з
моностабільними поляризованими електромагнітами»
(05.09.01 – електричні машини й апарати). Спецрада
Д 64.050.08 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-6656). Науковий керівник – Клименко Б. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри електричних апаратів (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). Опоненти: Загірняк М. В.,
доктор тех. наук, ректор (Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського); Жорняк Л. Б., кандидат тех. наук, доцент кафедри електричних та електронних апаратів (Запорізький національний
технічний університет). (87/7)
Михайленко Ігор Всеволодович, технічний менеджер клієнтів корпорації Норт Поул, Мінесота, США:
«Напівпровідникові перетворювачі механічних величин
на основі поперечних тензоефектів» (05.27.01 – твердотільна електроніка). Спецрада Д 26.002.08 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 – Орлов А. Т., кандидат
тех. наук, доцент, професор кафедри мікроелектроніки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
Опоненти: Осінський В. І., доктор тех. наук, професор,
головний науковий співробітник (ДП «НДІ мікроприладів» НТК «Інститут монокристалів» НАН України); Семікіна Т. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії
напівпровідникових сенсорів УФ та ІЧ випромінювання
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). (88/7)
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Разаві Сейед Фаршад, тимчасово не працює,
випускник аспірантури кафедри прикладної гідро
аеромеханіки та механотроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Гідродинамічні особливості потоку аномально-в’язких рідин у конічної поверхні ковзання» (01.02.05 – механіка рідини, газу та
плазми). Спецрада Д 26.002.09 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 – Яхно О. М., доктор тех. наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри
прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Кріль С. І., доктор тех. наук, професор, старший
науковий співробітник, завідувач відділу гідродинаміки гідротехнічних споруд (Інститут гідромеханіки НАН
України); Чернюк В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри гідравліки і сантехніки (Національний
університет «Львівська політехніка»). (90/7)
Карамушко Анжеліка Володимирівна, старший викладач кафедри прикладної екології та гідрогазодинаміки Одеського національного політехнічного університету: «Удосконалення технологічного процесу та
устаткування сухого очищення повітря від полідисперсного пилу» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада К
45.052.05 у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського МОН України (39600,
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366)
3-60-00). Науковий керівник – Арсірій В. А., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри прикладної екології та гідрогазодинаміки (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти: Гурець Л. Л., доктор
тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної екології
(Сумський державний університет); Климець В. В., кандидат тех. наук, заступник начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління ДСНС України у
Волинській області. (136/7)
Мотайло Анжеліка Павлівна, старший викладач
кафедри природничо-наукової підготовки Херсонської державної морської академії МОН України: «Геометричне моделювання скалярних та векторних полів
на решітках тетраедрально-октаедральної структури»
(05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка).
Спецрада К 08.051.01 у Дніпровському національному
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-01).
Науковий керівник – Хомченко А. Н., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри прикладної та вищої математики (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України). Опоненти:
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Пилипака С. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та
дизайну (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Дмитрієва І. С.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій і систем (Національна металургійна
академія України МОН України). (159/7)
Кравчук Олександр Вікторович, молодший науковий
співробітник відділу тепломасообміну і гідродинаміки в
елементах теплоенергетичного устаткування Інституту
технічної теплофізики НАН України: «Тепломасообмін
та гідродинаміка однорідних та нано-рідин в мікроканалах різної конфігурації» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д
26.224.01 в Інституті технічної теплофізики НАН України
(03057, м. Київ, вул. Марії Капніст (Желябова), 2-а; тел.
(044) 456-62-82). Науковий керівник – Авраменко А. О.,
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, заступник директора, завідувач відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування (Інститут технічної теплофізики
НАН України). Опоненти: Туз В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України); Горобець В. Г.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН України). (160/7)
Монахов Євген Андрійович, асистент кафедри електромеханіки Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України: «Синхронний генератор з
аксіальним магнітним потоком і гібридним збудженням» (05.09.01 – електричні машини і апарати). Спецрада Д 26.187.03 в Інституті електродинаміки НАН України
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 36626-45). Науковий керівник – Чумак В. В., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри електромеханіки (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). Опоненти: Гребеніков В. В., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу електромеханічних систем (Інститут електродинаміки НАН України); Голенков Г. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри електромеханіки (Київський національний університет будівництва і
архітектури МОН України). (165/7)
Демчук Іванна Михайлівна, провідний інженер дослідної лабораторії неорганічної хімії центральної лабораторії ПАТ «АЗОТ»: «Конверсія N-вмісних сполук
37
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конденсату сокової пари виробництва карбаміду в
гідразин сульфат» (05.17.01 – технологія неорганічних
речовин). Спецрада Д 26.002.13 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 – Столяренко Г. С., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри хімічних технологій та
водоочищення (Черкаський державний технологічний університет). Опоненти: Суворін О. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії
та екології (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля); Рищенко І. М., доктор тех.
наук, доцент, директор Інституту хімічних технологій та
інженерії, професор кафедри загальної та неорганічної
хімії (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). (194/7)
Альохіна Ольга Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу методів і систем дистанційного зондування Фізико-механічного інституту імені
Г. В. Карпенка НАН України: «Система оцінювання екологічного стану заповідних територій в умовах активізації природно-антропогенних процесів (на прикладі біосферного резервату «Шацький»)» (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). Науковий керівник – Попов М. О.,
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, директор (ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН
України»). Опоненти: Чумаченко С. М., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач кафедри
інформаційних систем (Національний університет харчових технологій МОН України); Радчук І. В., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник відділу досліджень навколишнього середовища (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН
України). (197/7)
М’ясоїд Володимир Володимирович, науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України: «Припої для високотемпературного
паяння перспективних матеріалів на основі алюмініду
нікелю» (05.03.06 – зварювання та споріднені процеси
і технології). Спецрада Д 26.182.01 в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України (03150,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; тел. (044) 200-8411). Науковий керівник – Максимова С. В., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-хімічних процесів паяння (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України). Опоненти:
Биковський О. Г., доктор тех. наук, професор, професор кафедри зварювального виробництва (Запорізь38

кий національний технічний університет МОН України);
Журавльов В. С., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича
НАН України). (201/7)
Кармазін Олексій Олександрович, науковий співробітник відділу комплексних енергосистем Інституту
відновлюваної енергетики НАН України: «Балансова
надійність електроенергетичних систем в умовах зростання частки відновлюваної енергетики» (05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії). Спецрада
Д 26.249.01 в Інституті відновлюваної енергетики НАН
України (02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20-а;
тел. (044) 206-28-09). Науковий керівник – Кудря С. О.,
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, директор, завідувач відділу вітроенергетики
(Інститут відновлюваної енергетики НАН України). Опоненти: Кулик В. В., доктор тех. наук, доцент і професор
кафедри електричних станцій і систем (Вінницький національний технічний університет МОН України); Будько В. І., кандидат тех. наук, доцент, заступник завідувача кафедри ВДЕ (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (207/7)
Кирій Світлана Олександрівна, асистент кафедри
технології неорганічних речовин, водоочищення та
загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Реагенти водоочищення на основі відходів глиноземного виробництва»
(05.17.21 – технологія водоочищення). Спецрада Д
26.002.13 у Національному технічному університеті
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-22-62). Науковий керівник – Астрелін І. М., доктор тех. наук, професор, декан
хіміко-технологічного факультету (Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Шевчук Л. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології органічних продуктів (Національний
університет «Львівська політехніка»); Кочетов Г. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри хімії
(Київський національний університет будівництва і архітектури). (222/7)
Бакун Катерина Сергіївна, провідний архітектор КО
«Київгенплан»: «Методи визначення функціональнотериторіального ресурсу міської забудови» (05.23.20 –
містобудування та територіальне планування). Спецрада Д 26.056.09 у Київському національному університеті
будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ,
Повітрофлотський просп., 31; тел. 249-72-51). НаукоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19
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вий керівник – Плешкановська А. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри землеустрою і кадастру
(Київський національний університет будівництва і архітектури). Опоненти: Габрель М. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри архітектурного проектування (Національний університет «Львівська політехніка»); Голик Й. М., кандидат тех. наук, доцент, завідувач
кафедри міського будівництва і господарства (Ужгородський національний університет). (244/7)
Панкеєва Анна Миколаївна, асистент кафедри
міського будівництва Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Принципи і методи делімітації територій зони
впливу агломерації (на прикладі Харківського регіону)» (05.23.20 – містобудування та територіальне планування). Спецрада Д 26.056.09 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН
України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31;
тел. 249-72-51). Науковий керівник – Завальний О. В.,
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри міського будівництва (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Сингаївська О. І., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри міського будівництва (Київський
національний університет будівництва і архітектури);
Голик Й. М., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри міського будівництва та господарства (Ужгородський національний університет). (245/7)
Левкович Мар’яна Володимирівна, асистент кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України: «Математичне моделювання деформаційних і тепломасообмінних процесів у
середовищах з фрактальною структурою» (01.05.02 –
математичне моделювання та обчислювальні методи).
Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. 258-24-84). Науковий керівник – Соколовський Я. І., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри інформаційних технологій (Національний лісотехнічний університет України МОН України). Опоненти: Костробій П. П., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри прикладної математики
(Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України); Михальов О. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем (Національна металургійна академія України МОН
України). (254/7)
Шварц Михайло Євгенійович, аспірант кафедри
систем автоматизованого проектування Національного
університету «Львівська політехніка» МОН України:
«Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину» (01.05.03 – математичне
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

та програмне забезпечення обчислювальних машин
і систем). Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 258-24-84). Науковий
керівник – Лобур М. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри систем автоматизованого проектування (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). Опоненти: Глоба Л. С., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України); Боднарчук І. О., кандидат
тех. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних
наук (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України). (255/7)
Бешта Дмитро Олександрович, асистент кафедри
програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»: «Автоматизація процесів керування перехідними режимами змотування сортового прокату на
основі їх ідентифікації» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада Д 09.052.03 у ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України (50027,
м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11; тел. (056)
409-06-06). Науковий керівник – Куваєв В. М., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем (Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН
України). Опоненти: Купін А. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН
України); Пазюк М. Ю., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованого управління технологічними процесами (Інженерний інститут Запорізького національного університету МОН України). (267/7)
Мєшков Олександр Юрійович, учитель фізики
Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської
міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному
університеті: «Метод та система аутентифікації та оцінювання функціонального стану водія за голосовим
сигналом» (05.11.17 – біологічні та медичні прилади і
системи). Спецрада К 05.052.06 у Вінницькому національному технічному університеті МОН України (21021,
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-0848). Науковий керівник – Новіков О. О., доктор хім. наук,
професор, науковий керівник кафедри інформаційновимірювальних технологій електроніки та інженерії
(Херсонський національний технічний університет).
Опоненти: Білинський Й. Й., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електроніки та наносистем (Вінницький національний технічний університет); Філатова Г. Є., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
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обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут»). (269/7)
Барановський Дмитро Миколайович, інженер-електронник КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Компаніївської райради»: «Апаратно-програмний комплекс для моніторингу та управління глікемічним профілем» (05.11.17 – біологічні та медичні
прилади і системи). Спецрада К 05.052.06 у Вінницькому національному технічному університеті МОН України
(21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432)
56-08-48). Науковий керівник – Злепко С. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри біомедичної
інженерії (Вінницький національний технічний університет). Опоненти: Поворознюк А. І., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри обчислювальної техніки
та програмування (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»); Ткачук Р. А.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри біотехнічних систем (Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя). (270/7)
Ясковець Захар Сергійович, молодший науковий
співробітник Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України: «Визначення закономірностей
виливу зміщень ґрунту в зонах шахтних виробіток на
напружений стан трубопроводів» (01.02.04 – механіка
деформівного твердого тіла). 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 – Ориняк І. В., доктор
тех. наук, професор, науковий керівник проектів (ТОВ
«Солід-Мастер»). Опоненти: Голуб В. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач відділу механіки повзучості
(Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України);
Пилипенко А. П., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри механіки (Національний університет біоресурсів
і природокористування України МОН України). (271/7)
Феофентов Микола Миколайович, молодший науковий співробітник Інституту проблем міцності імені
Г. С. Писаренка НАН України: «Вплив зміни властивостей поверхневих шарів матеріалів на кінетику термонапруженого стану елементів конструкцій за умов
термоциклічного навантаження» (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) 28516-87). Науковий керівник – Кравчук Л. В., доктор тех.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міцності матеріалів та елементів конструкцій в термосилових полях і газових потоках (Інститут проблем
міцності імені Г. С. Писаренка НАН України). Опоненти:
Пискунов С. О., доктор тех. наук, професор, завідувач
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кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»);
Самулєєв В. В., кандидат тех. наук, доцент, провідний
науковий співробітник відділу експлуатації авіаційних
двигунів (Державний науково-дослідний інститут авіації). (274/7)
Тирлич Володимир Васильович, старший викладач кафедри вищої математики Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу:
«Забезпечення безаварійної роботи бурильних труб з
виявленими експлуатаційними дефектами» (05.05.12 –
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 керівник – Мойсишин В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу). Опоненти: Харченко Є. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри опору
матеріалів та будівельної механіки (Національний університет «Львівська політехніка»); Кузьмін О. О., кандидат тех. наук, начальник сектору диспетчеризації (ПАТ
«Укрнафта», НГВУ «Долинанафтогаз»). (278/7)
Хайдуров Владислав Володимирович, викладач циклової комісії з будівництва та цивільної інженерії ПВНЗ
«Київський міжнародний університет»: «Методи та програмні засоби реалізації моделей основних класів обернених задач теплопровідності» (01.05.02 – математичне
моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д
26.185.01 в Інституті проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ, вул.
Генерала Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63). Науковий
керівник – Головня Б. П., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри прикладної математики та інформатики (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Ларіонов Г. І., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу фізико-механічного гірничого транспорту (Інститут геотехнічної механіки імені
М. С. Полякова НАН України); Волосова Н. М., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри вищої математики
(Дніпровський державний технічний університет МОН
України). (305/7)
Даниленко Юлія Анатоліївна, в. о. молодшого наукового співробітника відділу метрології та стандартизації Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України:
«Уніфікація параметрів сцинтиляційної техніки з урахуванням інноваційного розвитку» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення).
Спецрада К 64.108.04 в Українській інженерно-педаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19
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гогічній академії МОН України (61003, м. Харків, вул.
Університетська, 16; тел. (057) 733-78-88). Науковий
керівник – Павлова Г. О., кандидат тех. наук, начальник
управління якості (ДП «Харківський машинобудівний
завод «ФЕД»). Опоненти: Кошева Л. О., доктор тех.
наук, професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини (Національний авіаційний університет
МОН України); Малецька О. Є., кандидат тех. наук (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України).
(306/7)
Масік Ігор Петрович, старший викладач Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій: «Метод підвищення
ефективності навігації засобом водного транспорту у
складних умовах» (05.22.13 – навігація та управління
рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній академії Національного авіаційного університету МОН України (25005,
м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а; тел.
(0522) 34-40-39). Науковий керівник – Тимощук О. М.,
доктор тех. наук, доцент, директор Київського інституту
водного транспорту імені гетьмана Петра КонашевичаСагайдачного (Державний університет інфраструктури
та технологій МОН України). Опоненти: Павленко М. А.,
доктор тех. наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ (Харківський національний університет Повітряних Сил імені
Івана Кожедуба Міноборони України); Писарчук О. О.,
доктор тех. наук, професор, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний авіаційний університет МОН України). (315/7)
Тимощук Олена Миколаївна, директор Київського
інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій: «Метод аналізу навігаційних
ситуацій для запобігання зіткнення суден і підвищення
безпеки судноплавства» (05.22.13 – навігація та управління рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній академії
Національного авіаційного університету МОН України
(25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а;
тел. (0522) 34-40-39). Науковий керівник – Панін В. В.,
доктор тех. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, лауреат Державної премії України, в. о.
ректора (Державний університет інфраструктури та
технологій МОН України). Опоненти: Тимочко О. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри повітряної
навігації та бойового управління авіацією (Харківський
національний університет Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба Міноборони України); Бердник П. Г., кандидат
тех. наук, доцент кафедри природничих дисциплін ННІ
міжнародної освіти (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (316/7)
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Ганношина Ірина Миколаївна, старший викладач Київського інституту водного транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій: «Метод автоматизованого визначення маршруту при плануванні переходу засобів водного транспорту» (05.22.13 – навігація
та управління рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній
академії Національного авіаційного університету МОН
України (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а; тел. (0522) 34-40-39). Науковий керівник –
Тимощук О. М., доктор тех. наук, доцент, директор Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Державний університет
інфраструктури та технологій МОН України). Опоненти:
Тимочко О. І., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри повітряної навігації та бойового управління
авіацією (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України);
Писарчук О. О., доктор тех. наук, професор, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення
(Національний авіаційний університет МОН України).
(319/7)
Кошелюк Віктор Андрійович, асистент кафедри
комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцького національного технічного університету: «Розрахунок
композитних тіл із тріщинами за сумісної дії механічних
та теплових навантажень» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецрада Д 32.075.01 у Луцькому національному технічному університеті МОН України
(43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75; тел. (0332) 74-6103). Науковий керівник – Тулашвілі Ю. Й., кандидат тех.
наук, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерних наук (Національний університету водного
господарства та природокористування МОН України).
Опоненти: Сяський А. О., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри інформатики та прикладної математики (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України); Ярошевіч Єжи, доктор тех. наук,
професор кафедри управління виробництвом (Білостоцька політехніка, Міністерство національної освіти
Республіки Польщі). (353/7)
Новіков Павло Валерійович, асистент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Автоматизація
процесів керування інерційними каналами енергоблоку
теплової електростанції з використанням двоканального нечіткого контролера» (05.13.07 – автоматизація
процесів керування). Спецрада Д 26.002.04 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 20441
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82-62). Науковий керівник – Ковриго Ю. М., кандидат
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації
теплоенергетичних процесів (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Хобін В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем
(Одеська національна академія харчових технологій);
Пупена О. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем
управління (Національний університет харчових технологій). (354/7)
Адамов Олександр Семенович, старший викладач
кафедри автоматизації проектування обчислювальної
техніки Харківського національного університету радіо
електроніки: «Моделі і методи захисту кіберпростору
на основі аналізу великих даних з використанням машинного навчання» (05.13.05 – комп’ютерні системи та
компоненти). Спецрада Д 64.052.01 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 70213-54). Науковий керівник – Хаханов В. І., доктор тех.
наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет
радіоелектроніки). Опоненти: Мірошник М. А., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України); Хажмурадов М. А., доктор тех. наук, професор, начальник
відділу математичного моделювання та дослідження
ядерно-фізичних процесів і систем (ННЦ «Харківський
фізико-технічний інститут» НАН України). (371/7)
Собко Валентина Григорівна, старший викладач кафедри математичного моделювання ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»: «Математичне моделювання
процесів масопереносу на базі біортогональних многочленів» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б;
тел. (0322) 63-83-77). Науковий керівник – П’янило Я. Д.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, директор (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України). Опоненти: Бунь Р. А., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України); Лимарченко О. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри механіки суцільного середовища (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). (373/7)
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Гайденко Олесь Сергійович, асистент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
транспорту Державного університету інфраструктури та технологій: «Комп’ютерно-орієнтовані засоби
опрацювання первинних даних моніторингу та інтелектуалізації процесів електропостачання залізниці»
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада К 26.820.04 у Державному університеті інфраструктури та технологій МОН України (04071, м. Київ,
вул. Кирилівська, 9; тел. (044) 463-51-26). Науковий
керівник – Стасюк О. І., доктор тех. наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, професор кафедри автоматизації та комп’ютерноінтегрованих технологій транспорту (Державний університет інфраструктури та технологій). Опоненти:
Квасніков В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем
та технологій (Національний авіаційний університет);
Душеба В. В., кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача відділу математичного та комп’ютерного моделювання (Інститут проблем моделювання в енергетиці
імені Г. Є. Пухова НАН України). (375/7)
Сукало Аліна Сергіївна, асистент кафедри комп’ютерних наук Національного університету водного господарства та природокористування: «Методи моделювання задач цифрової обробки сигналів засобами
гіперкомплексних обчислень» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада
Д 26.002.02 у Національному технічному університеті
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, просп. Перемоги,
37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Каліновськпй Я. О., доктор тех. наук, старший науковий співробітник відділу спеціалізованих засобів моделювання
(Інститут проблем реєстрації інформації НАН України).
Опоненти: Винничук С. Д., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу моделювання
енергетичних процесів і систем (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України);
Молодецька К. В., доктор тех. наук, доцент кафедри
комп’ютерних технологій і моделювання систем, керівник ННЦ інформаційних технологій (Житомирський національний агроекологічний університет). (376/7)
Гоман Віталій Олександрович, провідний інженер відділу нетрадиційних енерготехнологій Інституту
проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН
України: «Підвищення ефективності процесів створення
та спалювання композиційного палива за допомогою
гідрокавітаційної активації» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д
64.180.02 в Інституті проблем машинобудування імені
А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул.
Д. Пожарського, 2/10; тел. (0572) 94-55-14). Науковий
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керівник – Кравченко О. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу нетрадиційних
енерготехнологій (Інститут проблем машинобудування
імені А. М. Підгорного НАН України). Опоненти: Маляренко В. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри систем енергопостачання та енергоспоживання
(Харківський національній університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України); Петухов І. І.,
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри аерокосмічної теплотехніки (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України).
(387/7)
Андрєєва Оксана Леонідівна, вчений секретар НВК
«Відновлювані джерела енергії та ресурсозберігаючі технології» ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН України: «Використання конвективних структур в
шарах в’язкої рідини з твердими граничними умовами
для гомогенізації легуючої домішки в розплаві сталі»
(05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д 64.180.02 в Інституті проблем
машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України
(61046, м. Харків, вул. Д. Пожарського, 2/10; тел. (0572)
94-55-14). Науковий керівник – Костіков А. О., доктор тех.
наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України). Опоненти:
Гакал П. Г., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
аерокосмічної теплотехніки (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківській
авіаційний інститут» МОН України); Кошельнік О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри теплотехніки та
енергоефективних технологій (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН
України). (389/7)
Галич Оксана Олександрівна, старший викладач
кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин Національного університету водного
господарства та природокористування: «Удосконалення методів розрахунку параметрів хвилястого стрибка з врахуванням втрат енергії та затухання хвиль»
(05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія). Спецрада Д 47.104.01 у Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України
(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-3209). Науковий керівник – Рябенко О. А., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри гідроенергетики,
теплоенергетики та гідравлічних машин (Національний
університет водного господарства та природокористування). Опоненти: Яхно О. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки
та механотроніки ММІ (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

Ігоря Сікорського» МОН України); Жук В. М., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри гідравліки та сантехніки (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). (391/7)
Чернецька Юлія Валентинівна, асистент кафедри
електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Управління ефективністю функціонування систем розподілу електричної енергії в
умовах стимулюючого регулювання» (05.14.01 – енергетичні системи та комплекси). Спецрада Д 26.002.20 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 – Замулко А. І.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри електропостачання (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Опоненти: Новосельцев О. В., доктор
тех. наук, член-кореспондент НАН України, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних
технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України); Білан Т. Р., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник лабораторії аналізу безпеки електротехнічного обладнання відділення аналізу міцності та надійності (ДП «Державний НТЦ з ядерної та радіаційної
безпеки»). (393/7)
Ніколайчук Юрій Володимирович, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки
життєдіяльності та автосправи ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ:
«Розроблення теоретичних основ використання показника температури займання в якості експрес-оцінки марочної належності вугілля» (05.17.07 – хімічна
технологія палива та паливно-мастильних матеріалів). Спецрада Д 08.084.05 у Національній металургійній академії України МОН України (49600, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий
керівник – Мірошниченко Д. В., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач кафедри
технологій переробки нафти, газу та твердого палива
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Малий Є. І., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри металургійного
палива та вогнетривів (Національна металургійна академія України); Збиковський Є. І., кандидат тех. наук,
доцент, завідувач кафедри хімічних технологій (ДВНЗ
«Донецький національний технічний університет»,
м. Покровськ). (395/7)
Опришко Віталій Павлович, асистент кафедри електропостачання Національного технічного університету
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України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»: «Оцінювання ефективності керування
попитом в системах електропостачання з активним
споживачем» (05.14.01 – енергетичні системи та комплекси). Спецрада Д 26.002.20 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 – Денисюк С. П., доктор тех. наук,
професор, директор Інституту енергозбереження та
енергоменеджменту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Блінов І. В., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу моделювання електроенергетичних об’єктів і систем № 3 (Інститут електродинаміки НАН України); Лазуренко О. П., кандидат тех.
наук, доцент, завідувач кафедри електричних станцій
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (396/7)
Топалов Андрій Миколайович, асистент кафедри
комп’ютеризованих систем управління Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України: «Спеціалізована комп’ютерна система параметричного контролю та керованої стабілізації
плавучих споруд» (05.13.05 – комп’ютерні системи та
компоненти). Спецрада Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України
(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 70585-94). Науковий керівник – Кондратенко Ю. П., доктор
тех. наук, професор, заслужений винахідник України,
завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних
систем (Чорноморський національний університет імені
Петра Могили). Опоненти: Опапасенко В. М., доктор тех.
наук, професор, лауреат Державної премії України, провідний науковий співробітник відділу мікропроцесорної
техніки № 205 (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); Дрозд О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних
систем та мереж (Одеський національний політехнічний
університет МОН України). (398/7)
Алі Алдаїрі Юссеф Нажах, стажист Одеського національного політехнічного університету МОН України:
«Автоматизована система керування стабілізацією потужності металообробки з підвищеною динамічною
точністю» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України (65044,
м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-94). Науковий керівник – Водічев В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електромеханічних систем
з комп’ютерним управлінням (Одеський національний
політехнічний університет). Опоненти: Хобін В. А., док44

тор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем
(Одеська національна академія харчових технологій);
Осадчий С. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри автоматизації виробничих процесів (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН
України). (399/7)
Ву Нгок Хуй, асистент кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету: «Моделі та метод динамічного
формування контенту в залежності від характеристик
системи прийому – передачі» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 41.052.01 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України
(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 70585-94). Науковий керівник – Крісілов В. А., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри системного програмного забезпечення (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти: Мещеряков В. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформатики (Одеський державний екологічний університет
МОН України); Коробейнікова Т. І., кандидат тех. наук,
доцент кафедри обчислювальної техніки (Вінницький
національний політехнічний університет МОН України).
(400/7)
Малоєд Марина Миколаївна, асистент кафедри
авіаційних радіоелектронних комплексів факультету
аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету: «Автоматизоване
проектування оптимальних систем стабілізації нелінійних динамічних об’єктів» (05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт). Спецрада Д 26.062.08 у
Національному авіаційному університеті МОН України
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел.
(044) 406-79-01). Науковий керівник – Синєглазов В. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів (Національний авіаційний університет). Опоненти: Прасол І. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний університет
радіоелектроніки); Лисенко О. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри телекомунікацій (Інститут
телекомунікаційних систем (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). (407/7)
Гайдаєнко Олександр Сергійович, директор з інжинірингу ПрАТ «Запоріжкокс»: «Формування алітованих
покриттів на конструкційних матеріалах для коксохімічного виробництва в умовах саморозповсюджувального
високотемпературного синтезу» (05.02.01 – матеріало
знавство). Спецрада К 09.091.02 у Дніпровському державному технічному університеті МОН України (51918,
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м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2; тел. (0569) 5065-16). Науковий керівник – Середа Б. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства (Дніпровський державний
технічний університет). Опоненти: Гайдук С. В., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, професор
кафедри фізичного матеріалознавства (Національний
університет «Запорізька політехніка» МОН України);
Імбірович Н. Ю., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри матеріалознавства (Луцький національний технічний університет МОН України). (422/7)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Горяінова Вікторія Вікторівна, асистент кафедри
фітопатології Харківського національного аграрного
університету імені В. В. Докучаєва: «Основні хвороби
листя пшениці ярої та обґрунтування системи захисту в
Східному Лісостепу України» (06.01.11 – фітопатологія).
Спецрада К 64.803.02 у Харківському національному
аграрному університеті імені В. В. Докучаєва МОН України (62483, Харківська обл., п/в «Докучаєвське-2»; тел.
(057) 709-03-00). Науковий керівник – Туренко В. П.,
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри фітопатології (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Антоненко О. Ф.,
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри фітопатології (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Тимошенко О. П., кандидат
с.-г. наук, доцент кафедри аграрних технологій та лісового господарства (Чернігівський національний технологічний університет). (38/7)
Хамід Кіра Олександрівна, асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Одеського державного аграрного університету: «Удосконалення системи утримання бджолиних сімей в умовах південно-центрального регіону України» (06.02.04 –
технологія виробництва продуктів тваринництва).
Спецрада Д 38.806.02 у Миколаївському національному
аграрному університеті МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий керівник – Китаєва А. П., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Одеський державний
аграрний університет). Опоненти: Броварський В. Д.,
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри конярства і бджільництва (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Прудніков В. Г.,
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва
(Харківська державна зооветеринарна академія). (61/7)
Козлова Ольга Павлівна, асистент кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет»: «ПроСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

дуктивність соняшнику при застосуванні біопрепаратів та стимуляторів росту у технології вирощування на
півдні України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д
67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет» МОН України (73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; тел. 41-62-16). Науковий керівник – Базалій В. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри
рослинництва, генетики, селекції та насінництва (ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет»). Опоненти: Коковіхін С. В., доктор с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут зрошуваного землеробства НААН України); Коваленко О. А.,
кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садово-паркового господарства (Миколаївський національний аграрний університет). (78/7)
Рак Андрій Юрійович, лісничий Мало-Тур’янського
лісництва ДП «Вигодське ЛГ»: «Захисна роль і стійкість
лісів Горган» (06.03.03 – лісознавство і лісівництво).
Спецрада Д 35.072.02 у Національному лісотехнічному
університеті України МОН України (79057, м. Львів, вул.
Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 258-42-57). Науковий керівник – Олійник В. С., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісознавства (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Лавний В. В., доктор с.-г. наук, доцент, проректор з наукової роботи, професор кафедри
лісівництва (Національний лісотехнічний університет
України); Черневий Ю. І., доктор біол. наук, директор
(Прикарпатський лісогосподарський коледж). (193/7)
Мендришора Петро Дмитрович, тимчасово не працює: «Рибницько-біологічні особливості ремонтноматочного стада райдужної форелі, сформованого в
умовах індустріального господарства з комбінованим
водопостачанням» (06.02.03 – рибництво). Спецрада
К 26.364.01 в Інституті рибного господарства НААН
України (03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135; тел. (044)
424-17-16). Науковий керівник – Тарасюк С. І., доктор
с.-г. наук, член-кореспондент НААН України, завідувач
відділу молекулярно-генетичних досліджень (Інститут рибного господарства НААН України). Опоненти:
Шекк П. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури (Одеський
державний екологічний університет МОН України);
Марценюк Н. О., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри гідробіології та іхтіології (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН
України). (205/7)
Ващенко Андрій Володимирович, науковий співробітник відділу іхтіопатології Інституту рибного господарства НААН України: «Продуктивна характеристика
різновікових груп коропа (Cyrpinus carpio) та канального сома (Ictalurus punctatus) при введенні до складу
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їх раціону препаратів «Біо-мос» та «Нупро» (06.02.03 –
рибництво). Спецрада К 26.364.01 в Інституті рибного
господарства НААН України (03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135; тел. (044) 424-17-16). Науковий керівник –
Матвієнко Н. М., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу іхтіопатології (Інститут
рибного господарства НААН України). Опоненти: Шерман І. М., доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, професор кафедри водних
біоресурсів та аквакультури (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» МОН України); Марценюк В. П., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри
гідробіології та іхтіології (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України).
(206/7)

бур’янів у посівах сочевиці Правобережного Лісостепу
України» (06.01.13 – гербологія). Спецрада Д 26.360.01
в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН України (03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25; тел.
(044) 275-50-00). Науковий керівник – Макух Я. П.,
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії гербології (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України). Опоненти: Ткаліч Ю. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри загального землеробства та ґрунтознавства
(Дніпровський державний аграрно-економічний університет); Сторчоус І. М., кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
лабораторії гербології (Інститут захисту рослин НААН
України). (249/7)

Алхімов Євген Миколайович, головний економіст
ТОВ «Офіспартнер»: «Особливості вирощування осетроподібних риб у сучасних умовах господарств півдня
України» (06.02.03 – рибництво). Спецрада К 26.364.01
в Інституті рибного господарства НААН України (03164,
м. Київ, вул. Обухівська, 135; тел. (044) 424-17-16). Науковий керівник – Шевченко В. Ю., кандидат с.-г. наук,
доцент, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет МОН України»). Опоненти: Бех В. В., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач відділу селекції риб (Інститут рибного господарства НААН України); Коваленко В. О., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри
аквакультури (Національний університет біоресурсів і
природокористування України МОН України). (208/7)

Соломонов Руслан Вячеславович, науковий співробітник науково-технологічного відділу розробки та
впровадження інноваційних технологій для інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції
Одеської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН України: «Селекційна цінність зразків
ярої пшениці різних екотипів при внутрішньовидовій
гібридизації з озимими сортами» (06.01.05 – селекція
і насінництво). Спецрада К 27.821.04 у Білоцерківському національному аграрному університеті МОН України (09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; тел.
(04563) 5-12-88). Науковий керівник – Січкар В. І., доктор біол. наук, професор, завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних
технологій для інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції (Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України). Опоненти: Хоменко С. О., доктор с.-г. наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці (Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла
НААН України); Лозінський М. В., кандидат с.-г. наук,
доцент, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур (Білоцерківський
національний аграрний університет). (390/7)

Романюк Віктор Іванович, регіональний менеджер зі
збуту ТОВ «БАСФ Т. О. В.»: «Формування урожайності
та якості зерна сортів ячменю ярого залежно від доз мінеральних добрив та регуляторів росту рослин в умовах
Лісостепу правобережного» (06.01.09 – рослинництво).
Спецрада К 05.854.01 в Інституті кормів та сільського
господарства Поділля НААН України (21100, м. Вінниця,
просп. Юності, 16; тел. (0432) 46-41-16). Науковий керівник – Петриченко В. Ф., доктор с.-г. наук, професор,
академік НААН України, радник при дирекції з наукової
роботи (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України). Опоненти: Лихочвор В. В., доктор
с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України,
завідувач кафедри технологій у рослинництві (Львівський національний аграрний університет); Гораш О. С.,
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва і кормовиробництва (Подільський державний аграрно-технічний університет). (210/7)
Різник Владислав Миколайович, науковий співробітник лабораторії гербології Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН України: «Особливості
процесів забур’янення і удосконалення контролювання
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Якубець Альона Віталіївна, старший науковий співробітник відділу історії України XX ст. Національного
музею історії України: «Повсякденне життя України другої половини 1940-х – середини 1960-х років: за публікаціями журналу «Перець» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Борисенко М. В., доктор істор. наук, професор кафедри етнології і краєзнавства
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шаповал Ю. І., доктор істор. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу
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теорії та історії політичної науки (Інститут політичних
і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН
України); Кульчицький С. В., доктор істор. наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії
України 20 – 30-х рр. XX ст. (Інститут історії України НАН
України). (49/7)
Чаговець Тетяна Володимирівна, тимчасово не працює: «Політика радянської влади в житловому питанні та
його вирішення в Харкові (1920 – 1934 рр.)» (07.00.01 –
історія України). Спецрада Д 64.051.10 у Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057)
707-52-25). Науковий керівник – Олянич В. В., доктор
істор. наук, доцент, професор кафедри соціальноекономічних дисциплін (КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія»). Опоненти: Греченко В. А.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри
історичних та соціально-політичних дисциплін (Харківський національний університет внутрішніх справ);
Альков В. А., кандидат істор. наук, старший викладач
кафедри суспільних наук (Харківський національний
медичний університет). (50/7)
Науменко Володимир Володимирович, молодший
науковий співробітник Центру пам’яткознавства НАН
України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури: «Вплив фортифікаційних споруд на
формування міського ландшафту Києва XVIII – поч.
XX ст.: історико-пам’яткознавчий аспект» (26.00.05 –
Музеєзнавство. Пам’яткознавство). Спецрада К
26.252.01 у Центрі пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 19; тел.
280-78-79). Науковий керівник – Ієвлева В. П., кандидат
архітектури, завідувач відділу Центру охорони і наукових досліджень пам’яток культурної спадщини (Управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації). Опоненти: 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); Мокроусова О. Г., кандидат істор. наук,
головний фахівець (Київський науково-методичний
центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток
історії, культури і заповідних територій). (58/7)
Кургаєва Стела-Катерина Володимирівна, здобувачка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Семантика водної стихії у культі материнського
божества» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
(01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15; тел. 50178-28). Науковий керівник – Карпов В. В., доктор істор.
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наук, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи
(Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв). Опоненти: Дубровіна Л. А., доктор істор. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, генеральний директор
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України; Татіївська І. П., кандидат істор. наук, заступник начальника відділу з питань переміщення культурних цінностей Міністерства культури України. (71/7)
Кришталь Світлана Петрівна, секретар ТОВ «Петропавлівське»: «Робітничі факультети в УСРР (1920-ті –
початок 30-х рр.): створення та функціональна діяльність» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д
26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Колесник В. Ф., доктор істор. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри давньої та нової історії України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Комарніцький О. Б., доктор істор. наук, доцент кафедри
історії України (Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка); Зленко А. М., кандидат
істор. наук, доцент кафедри документознавства (ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»). (135/7)
Матвійчук Наталія Володимирівна, старший лаборант, викладач (за сумісництвом) кафедри міжнародних відносин Національного університету «Острозька
академія»: «Степан та Мирон Куропасі в громадськополітичному та культурному житті української діаспори» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 48.125.02 у
Національному університеті «Острозька академія» МОН
України (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел.
(03654) 2-29-49). Науковий керівник – Атаманенко А. Є.,
доктор істор. наук, професор, декан факультету міжнародних відносин, директор (НДЦ «Інститут досліджень
української діаспори» Національного університету
«Острозька академія»). Опоненти: Піскун В. М., доктор
істор. наук, професор, завідувач відділу джерелознавства новітньої історії України (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
НАН України); Дзира О. І., кандидат істор. наук, науковий
співробітник відділу зарубіжної україніки (Національна
бібліотека України імені В. І. Вернадського). (141/7)
Говоровський Андрій Володимирович, викладач
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН
України: «Поштовий зв’язок України в умовах впровадження інформаційних технологій (кінець XX – початок
XXI ст.)» (07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада
Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав47
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ний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-86). Науковий керівник – Коцур В. П., доктор істор. наук, професор, академік НАПН України, ректор (ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» МОН України). Опоненти:
Ріжняк Р. Я., доктор істор. наук, професор кафедри
математики, декан фізико-математичного факультету
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України);
Костюк М. В., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін
(Уманський національний університет садівництва МОН
України). (275/7)
Блакитний Максим Михайлович, вчений секретар
Чернігівського обласного історичного музею імені
В. В. Тарновського: «Церковне та соціокультурне життя Північного Лівобережжя України за матеріалами періодичних видань Чернігівської єпархії (1861 – 1918)»
(07.00.01 – історія України). Спецрада К 79.053.01 у
Національному університеті «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів,
вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. 3-36-10). Науковий
керівник – Коваленко О. Б., кандидат істор. наук, професор, директор ННІ історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).
Опоненти: Боряк Г. В., доктор істор. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, заступник директора
(Інститут історії України НАН України); Морозова А. В.,
кандидат істор. наук, головний спеціаліст відділу використання інформації документів (Державний архів Чернігівської області). (291/7)
Сухих Андрій Юрійович, тимчасово не працює: «Протистояння між радянськими партизанами й українським
повстансько-підпільним рухом на Волині у роки німецької окупації (1941 – 1944 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 48.125.02 у Національному університеті
«Острозька академія» МОН України (35800, м. Острог,
вул. Семінарська, 2; тел. (03654) 2-29-49). Науковий керівник – Трофимович В. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії імені М. П. Ковальського (Національний університет «Острозька академія»).
Опоненти: Лисенко О. Є., доктор істор. наук, професор,
завідувач відділу історії України періоду Другої світової
війни (Інститут історії України НАН України); Зек Б. М.,
кандидат істор. наук, провідний науковий співробітник
(Волинський краєзнавчий музей). (343/7)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Глушач Юлія Станіславівна, старший викладач кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського на48

ціонального університету імені В. Н. Каразіна: «Рейтингування в інституційному механізмі господарських
трансформацій» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки). Спецрада Д 64.051.01 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 707-53-35). Науковий керівник – Коломієць Г. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). Опоненти: Єщенко П. С., доктор екон.
наук, професор, консультант відділу економічної соціології (Інститут соціології НАН України); Помінова І. І.,
кандидат екон. наук, доцент кафедри економічної теорії
(Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України). (33/7)
Мурашова Анна Олегівна, економіст з праці ТОВ «Сахалінське», м. Харків: «Вплив глобалізації на структуру
соціально-економічних потреб людини» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки). Спецрада
Д 64.051.01 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий керівник – Тютюнникова С. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри економічної теорії та економічних
методів управління (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Кириленко В. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічної теорії (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Можайкіна Н. В., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки (Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова). (34/7)
Салаєв Кянан Гаджи огли, начальник відділу стратегічного планування та розвитку бізнесу
ЗАТ «AzerGold», м. Баку, Азербайджанська Республіка: «Економічна безпека Азербайджану в умовах інформаційного суспільства» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада
Д 26.001.48 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Жилінська О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної
та інвестиційної діяльності (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Маркіна І. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Полтавська державна аграрна
академія МОН України); Ревак І. О., доктор екон. наук,
доцент, декан факультету управління та економічної
безпеки (Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України). (114/7)
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Лаврентьєв Максим Миколайович, тимчасово не
працює: «Державне регулювання економічного розвитку регіонів України» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада
Д 26.001.48 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Затонацька Т. Г., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економічної кібернетики (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Васильєва Т. А., доктор екон.
наук, професор, директор ННІ фінансів, економіки та
менеджменту імені Олега Балацького (Сумський державний університет); Пилипів В. В., доктор екон. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри
регіоналістики і туризму (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).
(167/7)
Чугрій Наталія Анатоліївна, завідувач сектору маркетингу та економічних досліджень Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
України, м. Покровськ: «Облікове забезпечення управління нематеріальними активами у науково-дослідних
установах» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони,
10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник – Жук Н. Л., кандидат екон. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
обліку та оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України). Опоненти: Легенчук С. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і
аудиту (Державний університет «Житомирська політехніка»); Жураковська І. В., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту (Луцький національний
технічний університет). (169/7)
Вознюк-Богів Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних
дисциплін Львівського навчально-наукового інституту
ДВНЗ «Університет банківської справи»: «Формування
кадрового потенціалу фінансового сектору економіки
регіону» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 35.140.01
у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
(79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322)
92-87-08, 92-87-06). Науковий керівник – Жук П. В.,
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). Опоненти: Васьківська К. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені Івана
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Франка МОН України); Шевчук Л. Т., доктор екон. наук,
професор, проректор з наукової роботи (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»). (174/7)
Кацан Андрій Михайлович, начальник відділення
у м. Кам’янці-Подільському філії АТ «Укрексімбанк»
у м. Хмельницькому: «Інвестування розвитку агропромислових підприємств» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 71.831.02 у Подільському державному аграрно-технічному університеті МОН України
(32301, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13;
тел. (03849) 7-62-85). Науковий керівник – Місюк М. В.,
доктор екон. наук, професор, заслужений економіст
України, декан економічного факультету (Подільський
державний аграрно-технічний університет). Опоненти:
Вініченко І. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки (Дніпровський державний аграрноекономічний університет); Козак О. А., кандидат екон.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України). (180/7)
Хоменко Олександр Анатолійович, головний бухгалтер КНП «Городоцька центральна районна лікарня»
Городоцької райради Хмельницької області: «Управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
71.831.02 у Подільському державному аграрно-технічному університеті МОН України (32301, м. Кам’янецьПодільський, вул. Шевченка, 13; тел. (03849) 2-52-18).
Науковий керівник – Чикуркова А. Д., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування (Подільський
державний аграрно-технічний університет). Опоненти:
Погріщук Б. В., доктор екон. наук, професор, директор
Вінницького інституту економіки (Тернопільський національний економічний університет); Скляр Є. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). (182/7)
Лисенко Олена Вікторівна, тимчасово не працює:
«Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств» (08.00.11 –
математичні методи, моделі та інформаційні технології
в економіці). Спецрада Д 26.001.48 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Падерін І. Д., доктор екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри підприємництва
та економіки підприємств (Університет митної справи
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та фінансів). Опоненти: Вітлінський В. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економіко-математичного моделювання (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Левицький С. І., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики (ПрАТ «ПВНЗ
«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»). (237/7)
Ольховая Ірина Олександрівна, старший викладач
кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій: «Організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій
МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел.
(044) 248-85-97). Науковий керівник – Гудзь О. Є., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Державний університет телекомунікацій МОН
України). Опоненти: Комеліна О. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри менеджменту та логістики (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України); Пеняк Ю. С.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та
оподаткування (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України). (240/7)
Протосвіцька Оксана Іванівна, головний бухгалтер
ДП «Дослідне господарство «Новокаховське» Інституту рису НААН України»: «Формування сталої конкурентоспроможності підприємств продовольчої сфери»
(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) 32-69-10). Науковий керівник – Федорчук О. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва (Херсонський
державний університет МОН України). Опоненти: Шандова Н. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки
(Херсонський національний технічний університет МОН
України); Некрасова Л. А., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємств (Одеський національний політехнічний університет МОН України).
(242/7)
Горпинченко Ольга Володимирівна, викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
Центральноукраїнського національного технічного університету МОН України: «Удосконалення організаційноекономічного механізму професійного розвитку працівників в Україні в умовах інноваційних змін» (08.00.03 –
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економіка та управління національним господарством).
Спецрада К 23.073.03 у Центральноукраїнському національному технічному університеті МОН України (25006,
м. Кропивницький, просп. Університетський, 8; тел.
(0522) 55-92-34). Науковий керівник – Левченко О. М.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Центральноукраїнський національний технічний
університет МОН України). Опоненти: Ушенко Н. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки
та бізнес-технологій (Національний авіаційний університет МОН України); Карзун І. Г., кандидат екон. наук,
головний спеціаліст відділу розвитку науки у закладах
вищої освіти Головного управління науково-технічного
розвитку (Директорат науки МОН України). (243/7)
Корнатовскі Роберт Брониславович, керуючий директор ТОВ «Meritt Group», м. Варшава, Республіка
Польща: «Теоретико-методичні засади ринкових стратегій промислових підприємств» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 55.051.01 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-99). Науковий керівник – Прокопенко О. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (Міжнародний гуманітарний
університет). Опоненти: Перерва П. Г., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних
відносин (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Божкова В. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (300/7)
Варшавська Наталя Григорівна, асистент кафедри
теоретичної та прикладної економіки Чернігівського
національного технологічного університету: «Конкурентоспроможність національного агропромислового
комплексу в умовах інтеграції до європейського ринку» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському
національному технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462)
66-51-03). Науковий керівник – Вдовенко Н. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри глобальної
економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). Опоненти:
Козловський С. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та
просторової економіки (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця);
Шапошников К. С., доктор екон. наук, професор, директор (Причорноморський НДІ економіки та інновацій).
(345/7)
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Колегаєв Ігор Михайлович, асистент кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті Національного університету «Одеська морська
академія»: «Державне регулювання інноваційного
розвитку морської транспортної галузі України в умовах ринкових трансформацій» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному
технологічному університеті МОН України (14035,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03).
Науковий керівник – Примачов М. Т., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті (Національний університет «Одеська морська академія»
МОН України). Опоненти: Пилипів В. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри регіоналістики і
туризму (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України);
Парубець О. М., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(Чернігівський національний технологічний університет МОН України). (347/7)
Кондукоцова Неля Валерїївна, старший викладач
кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна»: «Фінансова політика розвитку реального сектору економіки» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України
(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 6651-03). Науковий керівник – Гарбар Ж. В., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри аграрного менеджменту (Вінницький національний аграрний університет
МОН України). Опоненти: Колодізев О. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри банківської справи
(Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця МОН України); Селіверстова Л. С.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (348/7)
Мартиненков Валентин Ігорович, науковий співробітник Чернігівського національного технологічного університету: «Інноваційний розвиток економіки
сільських територій України» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному
технологічному університеті МОН України (14035,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03).
Науковий керівник – Залізко В. Д., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри економіки підприємства (Університет державної фіскальної служби
України ДФС України). Опоненти: Барна М. Ю., доктор
екон. наук, професор, перший проректор (Львівський
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торговельно-економічний університет Укоопспілки);
Вдовенко Н. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування
України МОН України). (349/7)
Шевців Анна Богданівна, науковий співробітник
Чернігівського національного технологічного університету: «Науково-практичні засади формування та реалізації програм сталого розвитку економіки» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному
технологічному університеті МОН України (14035,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03).
Науковий керівник – Карпінський Б. А., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України). Опоненти: Гальцова О. Л.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (Класичний приватний університет);
Мельник М. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
відділу просторового розвитку (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»).
(352/7)
Чорний Антон Валерійович, директор ТОВ «Гоу Айті
Компанія»: «Розвиток лідерських компетентностей персоналу ІТ-підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.001.12 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Жилінська О. І., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
інноваційної та інвестиційної діяльності (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гудзь О. Є., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Державний університет
телекомунікацій МОН України); Герасименко О. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (358/7)
Міщук Наталія Володимирівна, асистент кафедри
інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка: «Організаційно-економічне регулювання розвитку освіти в
системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці
України» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН
України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел.
(032) 260-34-02). Науковий керівник – Приймак В. І.,
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доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Ревак І. О., доктор екон. наук, доцент, декан факультету
управління та економічної безпеки (Львівський державний університет внутрішніх справ); Пляшко О. С., кандидат екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики (Рівненський державний гуманітарний університет).
(381/7)
Сало Анастасія Василівна, тимчасово не працює:
«Підвищення конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти на сучасному ринку праці»
(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика). Спецрада К 23.073.03 у Центральноукраїнському національному технічному університеті МОН України (25006, м. Кропивницький, просп.
Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34). Науковий
керівник – Семикіна М. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва
(Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України). Опоненти: Лісогор Л. С., доктор
екон. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу соціальної політики (Національний інститут
стратегічних досліджень); Смутчак З. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки,
права та туризму (Льотна академія Національного авіаційного університету МОН України). (384/7)
Биконя Олександр Сергійович, науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури
ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»: «Організаційно-економічний механізм формування інтелектуальної енергетичної системи України» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 26.239.01 у ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України» (01011,
м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-1234). Науковий керівник – Лір В. Е., кандидат екон.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів
та кон’юнктури ринків (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»). Опоненти: Ляшенко В. І.,
доктор екон. наук, професор, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва (Інститут економіки промисловості НАН України);
Кузнєцова К. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри
менеджменту (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). (385/7)
Красноступ Володимир Миколайович, аспірант Класичного приватного університету: «Крос-функціональна
взаємодія персоналу промислових підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
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видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 у
Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63).
Науковий керівник – Ярошевська О. В., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри економіки (Класичний
приватний університет). Опоненти: Череп А. В., доктор
екон. наук, професор, декан економічного факультету
(Запорізький національний університет МОН України);
Грозний І. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту та маркетингу (ПВНЗ «Європейський університет»). (402/7)
Махонюк Олександр Володимирович, провідний
інженер відділу проблем соціально-гуманітарного
розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»: «Формування та розвиток ринку міграційних послуг в Україні»
(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика). Спецрада Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса
МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел.
(0432) 50-89-30). Науковий керівник – Садова У. Я., доктор екон. наук, професор, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки (Інститут адміністрування
та післядипломної освіти Національного університету
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Безтелесна Л. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування); Кримова М. О., кандидат екон. наук,
старший науковий співробітник відділу дослідження
ризиків у сфері зайнятості населення (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН
України). (404/7)
Усик Ігор Олександрович, асистент кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України:
«Структурна трансформація моделі розвитку економіки
України в умовах глобалізаційних викликів» (08.00.02 –
світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 11.051.03 у Донецькому національному
університеті імені Василя Стуса МОН України (21021,
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – Хаджинов І. В., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України).
Опоненти: Резнікова Н. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка МОН України); Дейнека Т. А., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»). (406/7)
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Коваленко Артем Вікторович, аспірант кафедри
міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму Запорізького національного
університету: «Організаційно-економічний механізм
формування податкової політики промислових підприємств» (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 – Бабміндра Д. І., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів
і економіки міжнародного туризму (Запорізький національний університет). Опоненти: Тарасюк Г. М., доктор
екон. наук, професор, декан факультету економіки та
менеджменту (Державний університет «Житомирська
політехніка»); Загородній А. Г., кандидат екон. наук,
професор, академік Академії економічних наук України,
професор кафедри обліку та аналізу (Національний університет «Львівська політехніка»). (437/7)
Лозиченко Олександр Миколайович, викладач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і
економіки міжнародного туризму Запорізького національного університету: «Інформаційне забезпечення в
управлінні промисловим підприємством» (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: Драган О. І., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри економіки
праці та менеджменту (Національний університет харчових технологій); Кареліна О. В., кандидат пед. наук,
доцент, т. в. о. завідувача кафедри кібербезпеки (Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя). (438/7)
Скібіцька Ліана Іванівна, старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу ПВНЗ «Європейський університет»: «Формування системи антикризового управління на авіапромислових підприємствах»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.063.01 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН
України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського,
16-в; тел. (044) 450-99-31). Науковий керівник – Гривківська О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки, екології та практичного підприємництва (ПВНЗ «Європейський університет» МОН України). Опоненти: Гудзь О. Є., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту (Державний універсиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

тет телекомунікацій МОН України); Орел А. М., кандидат
екон. наук, старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка МОН України). (439/7)
Винярська Мар’яна Григорівна, молодший науковий співробітник ДВНЗ «Національний лісотехнічний
університет України» МОН України: «Організаційно-економічні засади реалізації екологічної політики України в
контексті глобальної зміни клімату» (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища). Спецрада Д 47.104.03 у Національному
університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11;
тел. (0362) 63-32-09). Науковий керівник – Дубовіч І. А.,
кандидат географ. наук, доцент кафедри екологічної
економіки, завідувач кафедри екологічної економіки
(ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» МОН України). Опоненти: Галушкіна Т. П., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри зеленої
економіки (ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Мінприроди України);
Хомюк Н. Л., кандидат екон. наук, докторант кафедри
міжнародних економічних відносин та управління проектами (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки МОН України). (440/7)
Яворська Моніка Катаржина, регіональний директор
Навчального центру в Кракові Суспільної академії наук
в Лодзі, Польща: «Вплив науки вищої школи на реформування національної економіки» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д 47.104.03 у Національному університеті водного
господарства та природокористування МОН України
(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-3209). Науковий керівник – Савіна Н. Б., доктор екон. наук,
професор, проректор з наукової роботи та міжнародних
зв’язків (Національний університет водного господарства та природокористування). Опоненти: Іляш О. І.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової та
міжнародної діяльності (Міжнародний університет фінансів); Хаустова В. Є., доктор екон. наук, доцент, завідувач сектору промислової політики та інноваційного
розвитку (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН
України). (441/7)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сосніна Тетяна Василівна, старший викладач кафедри англійської філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили: «Метамовні
особливості англомовного роману-антиутопії та відтворення їх у перекладі» (10.02.16 – перекладознавство).
Спецрада К 41.053.05 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин53
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ського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий
керівник – Науменко А. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з
німецької мови (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). Опоненти: Валігура О. Р.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри східної філології (Київський національний лінгвістичний
університет); Величенко О. В., кандидат філол. наук, викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної
лінгвістики (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). (48/7)
Тожиєва Віталія Валентинівна, викладач польської
мови Школи польської мови «Alicja», м. Одеса (Szkco a
j zyka polskiego «Alicja», Odesa): «Лінгвістична термінологія польської мови в діахронному аспекті (середньопольська та новопольська доба)» (10.02.03 – слов’янські
мови). Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства
імені О. О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул.
Грушевського, 4; тел. (044) 279-02-92). Науковий керівник – Войцева О. А., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова). Опоненти: Баландіна Н. Ф., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри журналістики
(Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка); Дем’яненко Н. Б., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри полоністики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (64/7)
Байло Юлія Валеріївна, старший викладач кафедри
практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету: «Англійська термінологія військової справи: номінативний та структурно-семантичний аспекти» (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 – Єфремова Н. В., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри практики англійської мови
(Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Дудок Р. І., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для
гуманітарних факультетів (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Коцюк Л. М., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології (Національний університет «Острозька академія»).
(108/7)
Карачун Юлія Геннадіївна, викладач кафедри теорії,
практики та перекладу англійської мови Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Структур54

но-семантичний та функційно-прагматичний аспекти
складних термінів-іменників в англійськомовних текстах з електричної інженерії» (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: Козловський В. В., доктор філол. наук, професор, професор кафедри германської філології та перекладу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Ємець О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри германської філології та перекладознавства
(Хмельницький національний університет). (118/7)
Максименко Олена Вікторівна, викладач кафедри
ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Актуалізація жестово-вербальних висловлень в американському розважальному телеінтерв’ю» (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 – Мартинюк А. П.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти:
Сєрякова І. І., доктор філол. наук, професор, проректор
з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків
(Київський національний лінгвістичний університет);
Макарук Л. Л., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри прикладної лінгвістики (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). (119/7)
Руміга Інна Ігорівна, асистент кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Динаміка
синтаксичних моделей в англомовному художньому
прозовому тексті початку XXI століття» (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 – Бехта І. А.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Волкова С. В., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри англійської
філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського (Київський національний лінгвістичний
університет); Карп М. А., кандидат філол. наук, доцент
кафедри прикладної лінгвістики (Національний університет «Львівська політехніка»). (121/7)
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Радзієвський Володимир Анатолійович, учитель
української мови та літератури Рівненської класичної
гімназії «Престиж»: «Мала проза Леоніда Мосендза
та дискурс вісниківського неоромантизму» (10.01.01 –
українська література). Спецрада Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. 272-1902). Науковий керівник – Руснак І. Є., доктор філол.
наук, директор Інституту філології (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Кавун Л. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української літератури та компаративістики (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького);
Янкова Н. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри історії української літератури, теорії літератури і
літературної творчості (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (138/7)
Розінкевич Наталія Василівна. викладач циклової
комісії видавничої справи, культури та української філології Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка: «Українська мандрівна
проза початку XXI століття: тематика, проблематика,
поетика» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
18/2; тел. 272-19-02). Науковий керівник – Брацкі Артур
Себастіан, доктор філол. наук, професор, професор кафедри української літератури і компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти:
Романенко О. В., доктор філол. наук, доцент, професор
кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
Вертипорох О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри української літератури та компаративістики
(Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). (139/7)
Лутава Світлана Миколаївна, викладач кафедри соціології та суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму: «Лексико-семантичне
поле локусів сучасної української літературної мови»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада К 11.051.14 у
Донецькому національному університеті імені Василя
Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя,
21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – Гнатюк І. С., кандидат філол. наук, старший науковий
співробітник, доцент (Інститут української мови НАН
України). Опоненти: Марчук Л. М., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри української мови
(Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка); Заїка Н. М., кандидат філол. наук,
вчений секретар (Український мовно-інформаційний
фонд НАН України). (157/7)
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Деревянко Юлія Миколаївна, аспірант кафедри англійської філології Запорізького національного університету: «Етикетні ситуації повсякденного спілкування
в англійськомовній та українськомовній культурах: зіставний аспект» (10.02.17 – порівняльно-історичне і
типологічне мовознавство). Спецрада К 11.051.14 у
Донецькому національному університеті імені Василя
Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя,
21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – Козлова Т. О., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний
університет). Опоненти: Іваницька Н. Б., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу (Вінницький торговельно-економічний
інститут Київського національного торговельно-економічного університету); Оленяк М. Я., кандидат філол.
наук, доцент, декан факультету іноземних мов (Донецький національний університет імені Василя Стуса).
(158/7)
Погонець Вікторія Вікторівна, викладач кафедри
теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету: «Поповнення військової лексики та фразеології англійської мови: лінгвальний та соціолінгвальний параметри» (10.02.04 –
германські мови). Спецрада Д 17.051.02 у Запорізькому
національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46).
Науковий керівник – Зацний Ю. А., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (Запорізький національний
університет). Опоненти: Дудок Р. І., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка); Кущ Е. О., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький національний технічний університет). (216/7)
Цапенко Лілія Валентинівна, викладач кафедри
німецької та французької мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Англомовна детективна розповідь: прагмастилістичний та
лінгвосинергетичний аспекти» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада Д 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46).
Науковий керівник – Піхтовнікова Л. С., доктор філол. наук, професор, професор кафедри прикладної
лінгвістики (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»). Опоненти: Домброван Т. І., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри граматики англійської мови (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова); Пільгуй Н. М., кандидат філол. наук,
55

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (217/7)
Хаботнякова Поліна Сергіївна, викладач кафедри
англійської філології і перекладу імені І. В. Корунця
Київського національного лінгвістичного університету:
«Лінгвальна репрезентація біблійних образів-символів
в англомовному містичному трилері: когнітивно-прагматичний аспект (на матеріалі творів Френка Перетті)»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 17.051.02 у
Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
764-45-46). Науковий керівник – Ніконова В. Г., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської
філології і перекладу імені І. В. Корунця (Київський
національний лінгвістичний університет). Опоненти:
Фролова І. Є., доктор філол. наук, професор кафедри
перекладознавства імені Миколи Лукаша (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна); Божко О. С., кандидат філол. наук, викладач кафедри перекладознавства і прикладної лінгвістики (Херсонський
державний університет). (219/7)

завідувач кафедри східної філології (Київський національний лінгвістичний університет); Рижих В. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних
відносин (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова). (223/7)
Волік Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри слов’янської філології та перекладу Маріупольського державного університету: «Динаміка жанрів
елегії та урочистої оди в російській літературі XVIII
століття: аспект риторичного дискурсу» (10.01.02 – російська література). Спецрада Д 26.001.39 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Зарва В. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства (Бердянський державний педагогічний університет). Опоненти: Заярна І. С., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри російської філології
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Харитоненко О. І., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри журналістики (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (232/7)

Гарбар Ірина Олександрівна, аспірант кафедри англійської філології і перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету: «Вербальні маркери сугестії в сучасному американському юридичному трилері» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада Д 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий
керівник – Ніконова В. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і перекладу імені професора І. В. Корунця (Київський національний лінгвістичний університет). Опоненти: Фролова І. Є., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри
перекладознавства імені Миколи Лукаша (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна); Приходченко О. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування (Запорізький
національний університет). (220/7)

Сільман Катерина Володимирівна, редактор Комунального підприємства телерадіокомпанії «Март»:
«Есей як жанр на перетині літератури та журналістики»
(10.01.06 – теорія літератури). Спецрада К 38.053.04
у Чорноморському національному університеті імені
Петра Могили МОН України (54003, м. Миколаїв, вул.
68 Десантників, 10; тел. (0512) 50-03-33). Науковий керівник – Пронкевич О. В., доктор філол. наук, професор, директор Інституту філології (Чорноморський національний університет імені Петра Могили). Опоненти:
Бровко О. О., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри української літератури і компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка); Нестеренко Ю. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
(Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»). (377/7)

Кучеренко Аліна Олександрівна, тимчасово не працює: «Мова постфольклору в арабському медіадискурсі: соціолінгвістичний вимір» (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. Володимнрська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Хамрай О. О., доктор
філол. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу Близького та Середнього Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України. Опоненти: Валігура О. Р., доктор філол. наук, професор,

Путівцева Наталія Костянтинівна, викладач кафедри романської філології та перекладу Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Проблематика мартиніканської та антильської самобутності у творчості Едуара Ґліссана» (10.01.04 – література
зарубіжних країн). Спецрада К 38.053.04 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили
МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників,
10; тел. (0512) 50-03-33). Науковий керівник – Оржицький І. О., доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри
романської філології та перекладу (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Ви-
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соцька Н. О., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістичний університет); Семенець О. С., кандидат філол.
наук, доцент, завідувач кафедри зарубіжної філології
(Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ). (378/7)
Панько Оксана Іванівна, старший викладач кафедри
міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету: «Рецептивний дискурс дитячої літератури: поетологічні аспекти творчості Роальда Дала»
(10.01.04 – література зарубіжних країн). Спецрада К
38.053.04 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. (0512) 50-03-33).
Науковий керівник – Мазін Д. М., кандидат філол. наук,
доцент кафедри англійської літератури (Національний
університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Потніцева Т. М., доктор філол. наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара); Канчура Є. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики (Державний університет «Житомирська політехніка»). (379/7)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Михалюк Марина Михайлівна, оператор електрон
но-обчислювальних та обчислювальних машин (0,5
ставки) інформаційно-обчислювального сектору географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих містечок Столичного
суспільно-географічного району України» (11.00.02 –
економічна та соціальна географія). Спецрада Д
26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Любіцева О. О., доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Дністрянський М. С., доктор географ.
наук, професор, професор кафедри географії України
(Львівський національний університет імені Івана Франка); Поливач К. А., кандидат географ. наук, провідний
науковий співробітник відділу картографії (Інститут
географії НАН України). (126/7)
Долгова Катерина Сергіївна, тимчасово не працює:
«Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України» (11.00.02 – економічна і соціальна географія). Спецрада Д 26.001.07
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

ник – Кіптенко В. К., кандидат географ. наук, доцент,
доцент кафедри країнознавства і туризму (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Яворська В. В., доктор географ. наук, професор,
професор кафедри економічної та соціальної географії
і туризму (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова); Новикова В. І., кандидат географ. наук,
доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи (Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького). (293/7)
Юрченко Тамара Іванівна, адміністратор школи «Хелен Дорон Англійська»: «Зміни рослинності і клімату Буковинського Прикарпаття і Закарпаття у пізньому плейстоцені і голоцені (за даними палінологічного аналізу
геоархеологічних пам’яток)» (11.00.04 – геоморфологія
та палеогеографія). Спецрада К 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимнрська, 64;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Герасименко Н. П., доктор географ. наук, професор, професор
кафедри землезнавства та геоморфології (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Матвіїшина Ж. М., доктор географ. наук, професор, завідувач сектору палеогеографії (Інститут географії НАН України); Яцишин А. М., кандидат географ.
наук, доцент, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України). (294/7)
Кушнір Дмитро Валентинович, науковий співробітник науково-дослідної частини Одеського державного
екологічного університету: «Мінливість гідрологічних
характеристик причорноморських лиманів в умовах регулювання водообміну з морем (на прикладі Тілігульського та Куяльницького лиманів)» (11.00.08 – океанологія). Спецрада Д 41.090.01 в Одеському державному
екологічному університеті МОН України (65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15; тел. 32-67-35). Науковий керівник – Тучковенко Ю. С., доктор географ. наук, професор, проректор з наукової роботи (Одеський державний
екологічний університет). Опоненти: Андріанова О. Р.,
доктор географ. наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник (ДУ «Відділення гідроакустики Інституту геофізики імені С. І. Субботіна»);
Коморін В. М., кандидат географ. наук, старший науковий співробітник, директор (Український науковий
центр екології моря). (330/7)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Антонюк Святослав Аркадійович, викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури ПВНЗ
«Львівський університет бізнесу та права»: «Особливості діяльності адвоката у цивільному судочинстві»
(12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура).
57
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Спецрада Д 35.140.02 у ПВНЗ «Львівський університет
бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. 292-87-08). Науковий керівник – Сопільник Р. Л., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін (ПВНЗ «Львівський
університет бізнесу та права»). Опоненти: Сердюк В. В.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, суддя Верховного Суду України; Кравчик М. Б., кандидат юрид. наук, викладач кафедри цивільного права
(Львівський національний університет імені Івана Франка). (26/7)
Байрак Віталій Віталійович, асистент кафедри адміністративного, кримінального права і процесу Інституту
права ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»: «Адміністративно-правове регулювання організації
діяльності капітана на водному транспорті» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 41.884.04 в Одеському
державному університеті внутрішніх справ МВС України
(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел. (048) 785-9817). Науковий керівник – Кузніченко С. О., доктор юрид.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор (Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України). Опоненти: Бевзенко В. М.,
доктор юрид. наук, професор, суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду України; Серафімов В. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
морського та митного права (Судово-адміністративний
факультет Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України). (115/7)
Шульга Наталія Валеріївна, ад’юнкт докторантури
та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ:
«Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні» (12.00.09 –
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада
Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1;
тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Омельчеико О. Є., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу (Національна академія
внутрішніх справ). Опоненти: Татаров О. Ю., доктор
юрид. наук, професор, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»); Карпіка С. М., кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права (Міжрегіональна академія управління персоналом). (116/7)
Побіянська Неллі Борисівна, приватний нотаріус
Ватутінського міського нотаріального округу Черкаської області: «Визнання господарського зобов’язання
недійсним як спосіб захисту прав та інтересів суб’єктів
господарювання» (12.00.04 – господарське право; гос58

подарсько-процесуальне право). Спецрада К 26.142.01
у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
персоналом» МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Хатнюк Н. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
публічного та приватного права (Київський університет
імені Бориса Грінченка). Опоненти: Демченко С. Ф., доктор юрид. наук, заслужений юрист України, помічник
президента НАН України; Ровний В. В., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри господарського права та цивільно-правових дисциплін (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»). (117/7)
Обідник Богдан Миколайович, директор – начальник
юридичного відділу ТОВ «Гізбрехт-технолоджі»: «Адміністративно-правові засади запобігання корупції в
Україні: антикорупційна освіта» (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 керівник – 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: Манжула А. А., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри галузевого права
та правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Сущенко В. Д., кандидат юрид. наук,
професор, професор кафедри публічного управління
та адміністрування (Національна академія внутрішніх
справ). (142/7)
Панченко Ольга Іванівна, дільничний інспектор
Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області: «Цивільно-правова відповідальність поліцейських в Україні» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада
Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ
МВС України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1;
тел. 520-06-60). Науковий керівник – Бичкова С. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Боднар Т. В., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор
кафедри цивільного права (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Федосєєва Т. Р.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри приватного права (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (145/7)
Слободянюк Павло Леонідович, суддя Шевченківського районного суду м. Києва: «Судовий захист поСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19
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терпілих як юридична гарантія прав людини 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 (01601, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-51-55). Науковий
керівник – Ющик О. І., доктор юрид. наук, професор,
провідний науковий співробітник (Інститут держави і
права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти:
Колодій А. М., доктор юрид. наук, професор кафедри
конституційного та муніципального права (ННІ «Юридичний інститут» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Подорожна Т. С., доктор юрид. наук, доцент кафедри публічного права (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). (146/7)
Стопченко Катерина Олександрівна, приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу:
«Судочинство у справах про оспорювання батьківства та материнства» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.007.04 у Національній академії
внутрішніх справ МВС України (03055, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. 520-06-60). Науковий керівник –
Чурпіта Г. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Ткачук О. С., доктор
юрид. наук, доцент, суддя Касаційного цивільного суду,
голова Ради суддів України Верховного Суду України;
Захарова О. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (147/7)
Дронов Сергій Сергійович, помічник голови правління АТ «Київоблгаз»: «Темпоральні принципи цивільного
судочинства України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.007.04 у Національній академії
внутрішніх справ МВС України (03055, м. Київ, площа
Солом’янська, 1; тел. 520-06-60). Науковий керівник –
Братель О. Г., кандидат юрид. наук, доцент, керуючий
Адвокатського бюро «Олександр Братель». Опоненти:
Фурса С. Я., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Дришлюк Ю. В., кандидат юрид. наук,
заступник голови (Апеляційний суд Одеської області).
(148/7)
Підченко Юрій Олексійович, суддя Господарського
суду м. Києва: «Судові рішення у справах окремого провадження» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ МВС
України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. 520СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

06-60). Науковий керівник – Бичкова С. С., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і
процесу (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Фурса С. Я., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу
і адвокатури (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Білоусов Ю. В., кандидат юрид. наук,
професор, професор кафедри цивільного прав та процесу (Хмельницький університет управління та права імені
Леоніда Юзькова). (149/7)
Дика Алла Олександрівна, помічник судді Верховного Суду України, м. Київ: «Спір про право у цивілістичному процесі» (12.00.03 – цивільне право і цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право).
Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця,
35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник – Фурса С. Я., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Булеца С. Б., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу (Ужгородський національний університет); Вівчарик Д. П., кандидат юрид. наук, викладач Коледжу імені
С. Граната, м. Івано-Франківськ. (152/7)
Гудим Любомир Ярославович, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду: «Правова ідентичність: філософсько-правовий вимір» (12.00.12 – філософія права). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому
університеті управління та права імені Леоніда Юзькова
Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький, вул.
Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник – Грищук О. В., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри теорії та філософії права (Львівський національний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Токарська А. С., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права (Національний університет «Львівська політехніка»); Музика М. П., кандидат юрид. наук, доцент кафедри теорії,
історії держави і права та приватноправових дисциплін
(Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького). (153/7)
Ільчишин Надія Василівна, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду: «Характеристика
суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства» (12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада К
70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та
права імені Леоніда Юзькова Хмельницької облради
(29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел.
(0382) 71-80-00). Науковий керівник – Парпан У. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адмі59
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ністративного та інформаційного права (ННІ права
та психології Національного університету «Львівська
політехніка»). Опоненти: Суббот А. І., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри міжнародного
та європейського права (Хмельницький університет
управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницької облради); Литвин Н. А., кандидат юрид. наук,
старший науковий співробітник, професор кафедри
адміністративного права і процесу та митної безпеки
(Університет державної фіскальної служби України).
(154/7)
Козак Ірина Богданівна, суддя Господарського суду
Львівської області: «Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі»
(12.00.12 – філософія права). Спецрада К 70.895.02 у
Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницької облради (29013,
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382)
71-80-00). Науковий керівник – Токарська А. С., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права (Національний університет «Львівська
політехніка»). Опоненти: Грищук О. В., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри теорії та філософії
права (Львівський національний університет імені Івана
Франка); Олійник У. М., кандидат юрид. наук, в. о. доцента кафедри теорії та історії держави і права (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда
Юзькова Хмельницької облради). (155/7)
Чорненький Василь Володимирович, начальник
юридичного відділу КП «Тернопільводоканал»: «Адміністративно-правові засади державного управління
туристичною сферою України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова
Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький, вул.
Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник – Бортник Н. П., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Христинченко Н. П., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський національний економічний університет); Заросило В. В., кандидат юрид. наук, спеціаліст вищої категорії, викладач циклової комісії правових
дисциплін (Київський державний коледж туризму та готельного господарства). (156/7)
Кияшко Олександр Олександрович, адвокат: «Посягання на життя державного чи громадського діяча:
кримінально-правові та компаративістські аспекти»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримі60

нально-виконавче 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 – Сотула О. С.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри галузевого права історико-юридичного факультету (Херсонський державний університет МОН України). Опоненти:
Копотун І. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального
права та правосуддя (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
МОН України); Лень В. В., кандидат юрид. наук, доцент,
професор кафедри публічного права (Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН
України). (212/7)
Гора Роман Михайлович, адвокат: «Кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» (12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49;
тел. (057) 715-62-08). Науковий керівник – Нетеса Н. В.,
кандидат юрид. наук, вчений секретар (НДІ вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
НАПрН України). Опоненти: Письменський Є. О., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Лемешко О. М., кандидат юрид. наук,
доцент, директор Полтавського юридичного інституту
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). (231/7)
Фаст Олексій Олександрович, доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін
Інституту права та суспільних відносин ВНЗ «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»:
«Внесок середньовічної правової думки у формування концепції верховенства права» (12.00.01 – теорія
та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий
керівник – Кресін О. В., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач Центру порівняльного
правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Дурнов Є. С., доктор
юрид. наук, доцент, доцент кафедри історії держави та
права (Національна академія внутрішніх справ); Зварич Р. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії держави і права (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). (233/7)
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Воронцова Катерина Олегівна, приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу: «Цивільноправовий статус суб’єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я» (12.00.03 – цивільне право
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права
імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Кашинцева О. Ю., кандидат юрид. наук, доцент,
завідувач відділу промислової власності (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: Кулініч О. О., доктор юрид. наук, доцент
кафедри інтелектуальної власності і права, завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових
дисциплін (Київський інститут інтелектуальної власності
та права Національного університету «Одеська юридична
академія»); Огнев’юк Г. З., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри інтелектуальної власності (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (234/7)
Гоголіна Галина Володимирівна, викладач Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»:
«Правове регулювання інтернет-аукціонів примусово
вилученого майна» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права
імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул.
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Шишка Р. Б., доктор юрид. наук, професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових
дисциплін (Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська
юридична академія»). Опоненти: Жорнокуй Ю. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри правового
забезпечення господарської діяльності (Харківський
національний університет внутрішніх справ); Васильєва В. В., кандидат юрид. наук, науковий співробітник
(Інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). (235/7)
Лур’є Дмитро Андрійович, юрисконсульт ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників»: «Цивільно-правове регулювання проведення клінічних досліджень» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий
керівник – Венецька М. В., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного,
трудового і підприємницького права (Інститут держави
і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти:
Шимон С. І., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права (ДВНЗ
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Простибоженко Т. В., кандидат
юрид. наук, начальник відділу вивчення судової практики правового управління (IV) департаменту аналітичної
та правової роботи Верховного Суду України. (236/7)
Корнієнко-Зєнкова Наталія Миколаївна, головний
консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя: «Конституційне право людини знати свої права та обов’язки в
Україні: питання теорії і практики» (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 – Ющик О. І., доктор
юрид. наук, професор, головний науковий співробітник
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України). Опоненти: Крусян А. Р., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права (Київський інститут
інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України);
Білоскурська О. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри публічного права (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). (272/7)
Тулба Катерина Григорівна, начальник юридичного
відділу спеціалізованого водогосподарського КП виконавчого органу Київської міськради «Київводфонд»:
«Правове регулювання міжнародних поїздок громадян
у міжнародних договорах України» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті
держави і права імені В. М. Корецького НАН України
(01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 27851-55). Науковий керівник – Савчук К. О., кандидат
юрид. наук, старший науковий співробітник, старший
науковий співробітник відділу міжнародного права та
порівняльного правознавства (Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Тимченко Л. Д., доктор юрид. наук, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної
податкової конкуренції НДІ фіскальної політики (Університет державної фіскальної служби України); Гончарова Ю. А., кандидат юрид. наук, заступник декана
з навчально-виховної роботи факультету міжнародної
торгівлі та права (Київський національний торговельноекономічний університет). (273/7)
Бобров Юрій Олександрович, суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду: «Адміністративно-правові засади створення та діяльності військових судів в сучасній 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,
61
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м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий
керівник – Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч
науки і техніки України, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України. Опоненти: Капля О. М., доктор юрид. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри управління безпекою,
правоохоронної та антикорупційної діяльності ННІ права імені князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»); Ткаченко О. В., кандидат юрид. наук, начальник кафедри
правового забезпечення службово-бойової діяльності
(Київський факультет Національної академії Національної гвардії України). (279/7)
Голубицький Сергій Германович, старший викладач
кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННІ права імені князя Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
персоналом»: «Розгляд і вирішення адміністративними
судами України публічно-правових спорів у сфері функціонування фондового ринку України» (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. 49095-00). Науковий керівник – Берлач А. І., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, професор
кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Ярмакі Х. П., доктор юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, завідувач кафедри адміністративного
права та адміністративного процесу (Одеський державний університет внутрішніх справ); Ситніченко О. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін (Київський національний торговельно-економічний університет). (280/7)
Паламарчук Вікторія Андріївна, головний спеціаліст
департаменту персоналу Міністерства юстиції України:
«Правовий режим державної території (теоретико-правове дослідження)» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ
МВС України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1;
тел. (044) 520-06-60). Науковий керівник – Пікуля Т. О.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії
держави та права (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Бостан С. К., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права (Національний університет «Запорізька політехніка»); Радовецька Л. В.,
кандидат юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії
держави і права (Національна академія Служби безпеки
України). (302/7)
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Бережанська Вікторія Володимирівна, інспектор
сектору інформаційної підтримки Дарницького УП ГУ
НП у м. Києві: «Конституційне право особи не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів та його забезпечення в Україні» (12.00.02 –
конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д
26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ МВС
України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел.
(044) 520-06-60). Науковий керівник – Камінська Н. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного права та прав людини (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Федоренко В. Л.,
доктор юрид. наук, професор, директор НДЦ судових
експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; Кушнір І. В., кандидат юрид. наук,
національний експерт Представництва Ради Європи та
ОБСЄ в Україні, експерт ГО «Український інститут з прав
людини». (304/7)
Ханович Євгенія Дмитрівна, головний спеціаліст
департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України: «Правове регулювання
аліментних зобов’язань батьків по утриманню дітей»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1;
тел. 520-06-60). Науковий керівник – Іванов Ю. Ф., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Красицька Л. В., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Бобрик В. І., кандидат юрид.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою
та судочинства (НДІ приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). (307/7)
Яцишин Марта Юріївна, старший викладач кафедри
міжнародного права Факультету міжнародних відносин
Національного авіаційного університету: «Міжнародноправове співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю» (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 – Тимченко Л. О., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри міжнародних відносин та міжнародного права
(Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Пазюк А. В., доктор юрид. наук, доцент, доцент
кафедри міжнародного права Інституту міжнародних
відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Мацко А. С., кандидат юрид. наук, доСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19
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цент, професор кафедри публічно-правових дисциплін
(Університет сучасних знань). (308/7)
Кашперський Роман Вікторович, головний консультант відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів України: «Докази у
справах окремого провадження» (12.00.03 – цивільне
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право). Спецрада Д 26.007.04 у Національній
академії внутрішніх справ МВС України (03055, м. Київ,
площа Солом’янська, 1; тел. 520-06-60). Науковий керівник – Бичкова С. С., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права і процесу (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Гусаров К. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого); Кіреєва Н. О.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (341/7)
Краснокутський Олександр Володимирович, офіцер юридичної групи військової частини А4104: «Міжнародно-правові механізми забезпечення прав засуджених до позбавлення волі» (12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія, кримінально-виконавче право).
Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 71562-08). Науковий керівник – Романов М. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Богатирьов І. Г., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права та кримінології (Університет державної фіскальної служби України); Ніколаєнко Т. Б., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права та процесу (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). (359/7)
Галаган Сергій Олександрович, виконавчий директор Підприємства з іноземними інвестиціями у формі
ТОВ «Укршпон»: «Міжнародно-правове регулювання створення та функціонування зон вільної торгівлі»
(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 –
Муравйов В. І., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту
міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Дмитрієв А. І.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист УкраСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

їни, головний науковий співробітник відділу європейського права та міжнародної інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради України); Мушак Н. Б., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Київський університет права НАН України). (363/7)
Андрела Анна-Марія Володимирівна, аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»:
«Конституційно-правовий статус біженців та шукачів
притулку: сучасні підходи» (12.00.02 – конституційне
право; муніципальне право). Спецрада Д 61.051.07 у
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України (88000, м. Ужгород, площа Народна, 3; тел.
(031) 261-33-21). Науковий керівник – Бєлов Д. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»). Опоненти:
Подорожня Т. С., доктор юрид. наук, доцент кафедри
публічного права (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Кобрин В. С., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри конституційного права
(Львівський національний університет імені Івана Франка). (366/7)
Кантор Наталія Юріївна, начальник відділу кадрів,
старший викладач кафедри правознавства, соціології
та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: «Адміністративноправовий механізм запобігання правопорушень у сфері
економіки» (12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, площа Народна, 3; тел. (031) 261-33-21). Науковий керівник – Бортник Н. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права ННІ
права та психології (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Беззубов Д. О., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права (Державний університет
інфраструктури та технологій); Хохлова І. В., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»). (367/7)
Хорсуненко Олег Володимирович, начальник відділу
нагляду за додержанням законів органами, які ведуть
боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури
Одеської області: «Прокуратура України та країн-членів Європейського Союзу: порівняльне дослідження»
(12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура).
Спецрада Д 41.086.01 у Національному університеті
«Одеська юридична академія» МОН України (65009,
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м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-87-63).
Науковий керівник – Мамедов Г. А., кандидат юрид.
наук, доцент, прокурор (Автономна Республіка Крим).
Опоненти: Стефанчук М. М., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри підприємницького та корпоративного права (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Свида О. Г.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури (Національний університет «Одеська юридична академія»).
(397/7)
Баран Анастасія Василівна, асистент кафедри теорії
та філософії права ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»: «Межі буття
і дії позитивного права: теоретико-правовий аспект»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
237-49-93). Науковий керівник – Сливка С. С., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та
філософії права ННІ права та психології (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти:
Бисага Ю. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри конституційного права та порівняльного правознавства (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); Євтухич І. М., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри цивільного права та процесу (Львівський державний університет внутрішніх справ). (420/7)
Бондарчук Анна Сергіївна, фахівець І категорії відділу організації та координації освітнього процесу Національної академії внутрішніх справ: «Кримінальноправова характеристика погрози або насильства щодо
журналіста в Україні» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ
МВС України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська,
1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Бабаніна В. В., кандидат юрид. наук, доцент, докторант докторантури та ад’юнктури (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Матвійчук В. К., доктор юрид.
наук, професор, заслужений працівник народної освіти
України, перший проректор (ВНЗ «Національна академія управління»); Пилипенко І. В., кандидат юрид. наук,
провідний науковий співробітник відділу дослідження
проблем функціональної діяльності органів прокуратури НДІ Національної академії прокуратури України.
(444/7)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Рязанцева Олександра Віталіївна, старший інспектор сектору господарського забезпечення Інституту
підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки
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України Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого: «Формування готовності студентів
магістерської підготовки до педагогічної комунікації в
умовах дистанційної освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені
Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул.
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-23). Науковий керівник – Ткаченко Л. П., доктор пед. наук, доцент, завідувач
кафедри теорії і методики викладання філологічних
дисциплін у початковій школі (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН
України). Опоненти: Лунячек В. Е., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри креативної педагогіки та
інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України); Хромченко О. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри граматики
англійської мови (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова МОН України). (12/7)
Головко Ірина Олексіївна, викладач кафедри іноземних мов Центральноукраїнського національного
технічного університету: «Розвиток технічної освіти в
Англії (1870 – 1914 роки)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 23.053.02 у
Центральноукраїнському державному педагогічному
університеті імені Володимира Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел.
(0522) 22-18-34). Науковий керівник – Савченко Н. С.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка). Опоненти: Євтух М. Б., доктор пед. наук,
професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник (Інститут педагогіки НАПН України); Коляда Т. В., кандидат пед. наук, старший викладач
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
(Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (24/7)
Чухно Олена Анатоліївна, викладач кафедри англійської фонетики і граматики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди:
«Методика формування фонетичної компетентності
майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови
після німецької» (13.00.02 – теорія і методика навчання – германські мови). Спецрада Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН
України (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська,
73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Перлова В. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри
англійської фонетики і граматики (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
МОН України). Опоненти: Зєня Л. Я., доктор пед. наук,
доцент, професор кафедри німецької філології та переСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19
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кладу і прикладної лінгвістики, декан факультету перекладачів (Київський національний лінгвістичний університет МОН України); Подосиннікова Г. І., кандидат пед.
наук, доцент кафедри германської філології (Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України). (35/7)
Бойко Владислав Анатолійович, старший викладач
кафедри нарисної геометрії та графіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: «Методика навчання інженерної графіки майбутніх
інженерів-механіків засобами комп’ютерного моделювання» (13.00.02 – теорія та методика навчання – технічні дисципліни). Спецрада Д 26.053.19 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Голіяд І. С., кандидат пед. наук,
доцент, завідувач кафедри теорії і методики технологічної
освіти, креслення та комп’ютерної графіки (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Опоненти: Гедзик А. М., доктор пед. наук, професор, перший проректор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Кузьменко П. І., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри основ виробництва та
дизайну (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). (57/7)
Майнаєв Фарідун Якубджонович, учитель історії
закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 2
військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької
області: «Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю» (13.00.09 –
теорія навчання). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені
Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул.
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Рибалко Л. С., доктор пед. наук, професор (Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Кононец Н. В.,
доктор пед. наук, доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики (ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України); Наливайко О. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (60/7)
Жиле Людмила Іванівна, вчитель КЗ «Гуманітарна
гімназія № 1 імені М. І. Пирогова», м. Вінниця: «Формування готовності вчителів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада К 47.104.08 у Національному університеті
водного господарства та природокористування МОН
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України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362)
22-24-31). Науковий керівник – Кобилянський О. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки (Вінницький
національний технічний університет). Опоненти: Амеліна С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
Клак І. Є., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
іноземних мов та методики їх викладання (Кременецька
обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса
Шевченка). (69/7)
Прокопчук Віта Юріївна, викладач КЗВО «Рівненська медична академія»: «Формування професійноособистісної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи у процесі навчання в медичному коледжі»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада К 47.104.08 у Національному університеті
водного господарства та природокористування МОН
України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362)
22-24-31). Науковий керівник – Залужна А. Є., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри філософії (Національний університет водного господарства
та природокористування). Опоненти: Біда О. А., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
і психології (Закарпатський угорський інститут імені
Ференца Ракоці II); Гуменюк О. М., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри стоматології дитячого віку
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького). (70/7)
Вороніна Ганна Раїсівна, викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Розвиток професійної перспективи старшокласників міських технологічних коледжів Англії» (13.00.07 – теорія і методика
виховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті проблем
виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий керівник –
Федоренко С. В., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
(Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти:
Солодка А. К., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри германської філології та перекладу (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського); Тименко М. М., кандидат пед. наук, науковий
співробітник відділу порівняльної педагогіки (Інститут
педагогіки НАПН України). (74/7)
Корнєєва Ірина Олександрівна, старший викладач
кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну: «Формування профе65
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сійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх дизайнерів» (13.00.02 –
теорія і методика навчання – германські мови). Спецрада Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий
керівник – Бігич О. Б., доктор пед. наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов
й інформаційно-комунікаційних технологій (Київський
національний лінгвістичний університет МОН України).
Опоненти: Микитенко Н. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів (Львівський національний університет
імені Івана Франка); Литвин С. В., кандидат пед. наук,
доцент, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування (Чернігівський національний технологічний університет). (83/7)
Лисенко Олена Анатоліївна, викладач кафедри англійської мови і перекладу Київського національного
лінгвістичного університету: «Професійна підготовка
педагогічних кадрів у системі вищої освіти Ірландії»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України (03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72).
Науковий керівник – Максименко А. П., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри романських мов,
декан факультету романської філології (Київський національний лінгвістичний університет МОН України).
Опоненти: Локшина О. І., доктор пед. наук, професор,
провідний науковий співробітник, завідувач відділу порівняльної педагогіки (Інститут педагогіки НАПН України); Годунко Л. В., кандидат пед. наук, старший викладач (Сарненський педагогічний коледж Рівненського
державного гуманітарного університету МОН України).
(89/7)
Сем’ян Наталія Василівна, асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Формування у
майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної
компетентності в читанні засобами поетичного твору»
(13.00.02 – теорія та методика навчання – германські
мови). Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Шовковий В. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри методики
викладання української та іноземних мов і літератур
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Черниш В. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
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(Київський національний лінгвістичний університет);
Дука М. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри германської філології (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (120/7)
Яцино Олег Валентинович, директор департаменту кадрової політики Міноборони України: «Система
підвищення кваліфікації служб персоналу Збройних
сил США» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада К 26.709.06 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського
Міноборони України (03049, м. Київ, Повітрофлотський
просп., 28; тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник –
Ягупов В. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри суспільних наук (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського). Опоненти:
Артюшин Г. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
спеціальної кафедри № 12 ННІ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Служби безпеки України
(Національна академія Служби безпеки України); Овчарук О. В., кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України). (203/7)
Кравченко Андрій Олександрович, асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов
і літератур Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, начальник відділу
міжнародного співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Методика
диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів»
(13.00.02 – теорія та методика навчання – германські
мови). Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Бех П. О., кандидат
філол. наук, професор, професор кафедри методики
викладання української та іноземних мов і літератур,
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні
зв’язки) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Задорожна І. П., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови та методики її викладання (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Горпініч Т. І., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського). (227/7)
Лупаренко Лілія Анатоліївна, науковий співробітник
відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних
систем Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України: «Використання електронних
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відкритих журнальних систем у науково-педагогічних
дослідженнях» (13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті). Спецрада Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел.
(044) 453-90-51). Науковий керівник – Спірін О. М.,
доктор пед. наук, професор, проректор з цифровізації
освітньо-наукової діяльності (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Гаврілова Л. Г., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
теорії і практики початкової освіти (ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ);
Олексюк В. П., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри інформатики та методики її викладання (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка). (250/7)
Левицька Аліса Андріївна, тимчасово не працює:
«Патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій» (13.00.07 –
теорія і методика виховання). Спецрада Д 29.051.06 у
Східноукраїнському національному університеті імені
Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42).
Науковий керівник – Мірошніченко В. І., доктор пед.
наук, доцент, начальник (завідувач) кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін (Національна
академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Роганова М. В.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії
та методики дошкільної освіти (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради);
Жаровська О. П., кандидат пед. наук, доцент кафедри
української філології і культури (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України,
м. Вінниця). (251/7)
Невзоров Роман Вікторович, старший викладач кафедри льотної експлуатації і бойового застосування
літаків Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба: «Формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів із
застосуванням засобів повітряно-тактичної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада К 23.144.02 у Льотній академії Національного
авіаційного університету МОН України (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1; тел. (052) 23440-39). Науковий керівник – Герасименко Л. С., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземних
мов (Льотна академія Національного авіаційного університету). Опоненти: Діденко О. В., доктор пед. наук,
професор, провідний науковий співробітник НДВ (Національна академія Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького); Кучерявий А. О.,
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри військової
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психології та педагогіки (Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
(298/7)
Досужий Владислав Анатолійович, тимчасово не
працює: «Професійна підготовка операторів безпілотних авіаційних систем у навчальних закладах США»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 23.144.02 у Льотній академії Національного авіаційного університету МОН України (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1; тел. (052) 234-4039). Науковий керівник – Москаленко О. І., доктор пед.
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Льотна
академія Національного авіаційного університету). Опоненти: Бідюк Н. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та методики
викладання (Хмельницький національний університет);
Пазюра Н. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри авіаційної англійської мови (Національний авіаційний університет). (299/7)
Голуб Алла Володимирівна, логопед Ніжинської дитячої поліклініки Центральної міської лікарні імені Миколи Галицького: «Корекція порушення усного мовлення при дизартріях» (13.00.03 – корекційна педагогіка).
Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-3780). Науковий керівник – Конопляста С. Ю., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри логопедії та логопсихології (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Миронова С. П., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти (Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка); Галущенко В. І., кандидат пед. наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»). (312/7)
Берегова Марія Ігорівна, викладач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: «Дидактикопрактична підготовка майбутніх корекційних педагогів
до роботи в умовах освітнього інклюзивного простору» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д
26.053.23 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ30, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 486-80-38). Науковий
керівник – Савінова Н. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри спеціальної освіти (Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського).
Опоненти: Пахомова Н. Г., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи (Полтавський національний педагогічний універ67
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ситет імені В. Г. Короленка); Гноєвська О. Ю., кандидат
пед. наук, завідувач лабораторії менеджменту освіти
факультету спеціальної та інклюзивної освіти (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (325/7)
Казаннікова Олена Володимирівна, директор загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради: «Формування професійної компетентності майбутніх соціальних
педагогів в процесі виробничої практики» (13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти). Спецрада К
18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького МОН
України (72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20;
тел. (0619) 44-04-64). Науковий керівник – Нечипоренко В. В., доктор пед. наук, доцент, ректор (КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької облради). Опоненти: Вайнола Р. Х., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова); Корнят В. С., кандидат пед. наук,
доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи (Львівський національний університет імені Івана
Франка). (340/7)
Червоненко Катерина Сергіївна, методист науковометодичного відділу КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради:
«Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 18.053.01 у Мелітопольському
державному педагогічному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (72312, м. Мелітополь,
вул. Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-04-64). Науковий
керівник – Нечипоренко В. В., доктор пед. наук, доцент,
ректор (КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради). Опоненти:
Калаур С. М., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри
соціальної педагогіки і соціальної роботи (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Волкова К. С., кандидат пед. наук,
старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради). (342/7)
Марцинів Василь Васильович, аспірант Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка: «Розвиток творчих здібностей учнів шкіл
мистецтв засобами електронного музичного інструментарію» (13.00.02 – теорія та методика музичного
навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
68

України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 23411-08). Науковий керівник – Яропуд З. П., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: Сверлюк Я. В., доктор пед.
наук, професор, директор Інституту мистецтв (Рівненський державний гуманітарний університет); Бондаренко А. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри
методики музичного виховання, співу та хорового диригування (Криворізький державний педагогічний університет). (355/7)
Лю Мяоні, аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика
формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки»
(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. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Науковий керівник – Жигінас Т. В., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри теорії та методики постановки
голосу (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Танько Т. П., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри естетичного
виховання (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди); Парфентьєва І. П.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва (Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського). (356/7)
Чжоу Лянлян, аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика
формування вокально-педагогічної ерудованості майбутнього вчителя музики в процесі фахового навчання»
(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. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1 1-08).
Науковий керівник – Щолокова О. П., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки мистецтва та
фортепіанного виконавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Мозгальова Н. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри музикознавства та інструментальної підготовки (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського); Міщанчук В. М., кандидат пед. наук, старший викладач, завідувач кафедри
музикознавства, інструментальної та хореографічної
підготовки (Криворізький державний педагогічний університет). (357/7)
Тарківська-Нагиналюк Олена Дмитрівна, асистент
кафедри мистецьких дисциплін та методик викладання
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мії імені Тараса Шевченка: «Розвиток метро-ритмічного
чуття майбутніх учителів музики в ансамблі українських
народних інструментів» (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. Київ-30, вул. Пирогова,
9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Сверлюк Я. В.,
доктор пед. наук, професор, директор Інституту мистецтв (Рівненський державний гуманітарний університет). Опоненти: Лабунець В. М., доктор пед. наук,
професор, декан педагогічного факультету (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка); Софроній З. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології
та соціальної роботи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (361/7)
Гао Жоцзюнь, аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Формування у майбутніх учителів музики здатності до самоконтролю фортепіанної навчально-виконавської діяльності» (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. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Науковий керівник – Гризоглазова Т. І., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки мистецтва та
фортепіанного виконавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Танько Т. П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри естетичного виховання (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди);
Ліхіцька Л. М., кандидат пед. наук, старший викладач
кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (362/7)
Нестеренко Марина Миколаївна, старший викладач
кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету: «Підготовка майбутніх учителів
до моделювання уроку в умовах варіативності початкової
освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 18.092.01 у Бердянському державному
педагогічному університеті МОН України (71100, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4; тел. (06153) 4-74-68). Науковий
керівник – Коваль Л. В., доктор пед. наук, професор,
декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (Бердянський державний педагогічний університет). Опоненти: Комар О. А., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри фахових методик та інноваційних
технологій у початковій школі (Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини); Пермінова Л. А., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії
(Херсонський державний університет). (386/7)
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МЕДИЧНІ НАУКИ
Паліс Сергій Юрійович, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»: «Особливості морфогенезу та будови нижньої щелепи в пренатальному періоді онтогенезу людини» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада К
76.600.01 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий керівник – Цигикало О. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»). Опоненти: Федонюк Л. Я., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри медичної біології (Тернопільський національний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського); Попадинець О. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»). (18/7)
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 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. 275-0402). 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). (42/7)
Балабаник Василь Романович, лікар-уролог Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони
України: «Клініко-патогенетичні особливості розвитку
гострого епідидиміту та обґрунтування раціональної
тактики лікування хворих» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України»
(04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31).
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Науковий керівник – Литвинець Є. А., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри урології (ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Пасєчніков С. П., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри урології (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України); Федорук О. С., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри урології та нейрохірургії (ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України). (43/7)
Моаллім Абдулфатах Ахмед, тимчасово не працює:
«Прогнозування та попередження розвитку післяопераційних інфекційно-запальних ускладнень у хворих на доб
роякісну гіперплазію передміхурової залози» (14.01.06 –
урологія). Спецрада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології
НАМН України» (04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а;
тел. 486-67-31). Науковий керівник – Пасєчніков С. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). Опоненти: Черненко В. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач відділу сечокам’яної хвороби (ДУ
«Інститут урології НАМН України»); Федорук О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології та
нейрохірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (44/7)
Кривецький Ігор Вікторович, асистент кафедри анатомії людини імені М. Г. Туркевича ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет»: «Особливості морфогенезу та топографії грудного відділу хребтового стовпа
в пренатальному періоді онтогенезу людини» (14.03.01 –
нормальна анатомія). Спецрада К 76.600.01 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2; тел. (0372)
55-37-54). Науковий керівник – Бойчук Т. М., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри гістології та ембріології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Масна З. З., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії з
топографічною анатомією (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); Погорелов М. В., доктор мед. наук, доцент, начальник
Центру колективного користування науковим обладнанням Медичного інституту (Сумський державний університет МОН України). (56/7)
Яровий Дмитро Михайлович, науковий співробітник
відділу іноваційного розвитку екстреної медичної допомоги та невідкладних станів ДЗ «Український НПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ
України»: «Інвалідизація та особливості реабілітації
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постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада
Д 26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник –
Гур’єв С. О., доктор мед. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи (ДЗ «Український НПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ
України»). Опоненти: Майко В. М., доктор мед. наук,
завідувач травматологічного відділення (Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова МОЗ України); Безсмертний Ю. О., доктор мед. наук, професор,
заступник директора з наукової роботи (НДІ реабілітації
інвалідів Вінницького національного медичного університету МОЗ України). (91/7)
Лисун Дмитро Миколайович, науковий співробітник відділу наукового супроводу організації та управління медичною допомогою в надзвичайних ситуаціях
ДЗ «Український НПЦ екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф МОЗ України»: «Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клінікоепідеміологічний аналіз» (14.01.21 – травматологія та
ортопедія). Спецрада Д 26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (01601, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49).
Науковий керівник – Гур’єв С. О., доктор мед. наук,
професор, заступник директора з наукової роботи (ДЗ
«Український НПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»). Опоненти: Калашніков А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу
травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату та
проблем остеосинтезу (ДУ «Інститут травматології та
ортопедії НАМН України»); Бурлука В. В., доктор мед.
наук, доцент, заступник начальника кафедри військової
хірургії (Українська військово-медична академія Міноборони України). (92/7)
Шерстюк Людмила Леонідівна, асистент кафедри
загальної практики – сімейної медицини медичного факультету Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна: «Патогенетичне значення недиференційованої дисплазії сполучної тканини у розвитку артеріальної гіпертензії та нефропатії у хворих на цукровий
діабет 2 типу» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада
Д 64.600.04 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Ніколенко Є. Я., дктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
загальної практики – сімейної медицини медичного факультету (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). Опоненти: Топчій І. І., доктор мед. наук,
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професор, завідувач відділу нефрології (ДУ «Інститут
терапії імені Л. Т. Малої» НАМН України); Опарін О. А.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
(93/7)
Тонкіх Дар’я Олександрівна, асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх
хвороб Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Роль адипокінів у формуванні
моторно-секреторних розладів при гастроезофагеальній
рефлюксній хворобі із супутнім ожирінням та їх корекція в осіб молодого віку» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Опарін О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології
(Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). Опоненти: Ніколенко Є. Я., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри загальної практики –
сімейної медицини медичного факультету (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Фадєєнко Г. Д., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої
НАМН України»). (94/7)
Чередниченко Наталія Олексіївна, асистент кафедри онкології і медичної радіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Оптимізація
радіологічної візуалізації васкуляризації шкіри і м’яких
тканин у пацієнтів при реконструктивних операціях на
нижніх кінцівках» (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 –
Кулікова Ф. Й., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри внутрішньої медицини (Дніпровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини).
Опоненти: Головко Т. С., доктор мед. наук, професор,
завідувач НДВ променевої діагностики (Національний
інститут раку МОЗ України); Козаренко Т. М., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри радіології
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (95/7)
Білик Олександр Миколайович, лікар-уролог Хмельницької міської поліклініки, лікар-хірург ТОВ «Клініка
Оксфорд Медікал» (за сумісництвом): «Механізми розвитку гострого панкреатиту та його ускладнень (ексСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

периментальне дослідження)» (14.01.03 – 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) 5703-60). Науковий керівник – Петрушенко В. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри ендоскопічної
та серцево-судинної хірургії (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Трутяк І. Р., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травматології і ортопедії (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького МОЗ України); Березницький Я. С., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1
(ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія»
МОЗ України). (96/7)
Ляховченко Наталія Анатоліївна, асистент кафедри
ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького
національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Клініко-метаболічні паралелі
прогнозування хронічного панкреатиту з метаболічним
синдромом» (14.01.03 – 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 – Іщейкін К. Є., доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України). Опоненти: Полянський І. Ю., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України); Саволюк С. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). (97/7)
Олійник Анна Петрівна, лікар-хірург дитячий ургентної служби І хірургічного відділення Міської дитячої
клінічної лікарні м. Львова: «Прогнозування та профілактика гнійно-септичних ускладнень при невідкладній абдомінальній патології у 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 – Переяслов А. А.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Каніковський О. Є., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри хірургії медичного факультету № 2
(Вінницький національний медичний університет імені
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М. І. Пирогова МОЗ України); Боднар О. Б., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та
отоларингології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (98/7)
Зацерковна Олена Миколаївна, асистент кафедри
ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького
національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України (0,5 ставки): «Патогенетичне обґрунтування ефективності антибактеріальної терапії
гострого панкреатиту» (14.01.03 – 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 – Іщейкін К. Є., доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними
хворобами (ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: Міщенко В. В.,
доктор мед. наук, професор, заслужений лікар України,
професор кафедри хірургії № 1 (Одеський національний медичний університет МОЗ України); Саволюк С. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (99/7)
Желтов Андрій Якович, завідувач отоларингологічного відділення ТОВ «ВІТАЦЕНТР»: «Діагностика і лікування захворювань лімфоїдної тканини носоглотки
у дітей з ексудативним середнім отитом» (14.01.19 –
оториноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Зоологічна,
3; тел. (044) 483-22-02). Науковий керівник – Гусаков О. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). Опоненти:
Березнюк В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри оториноларингології (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»); Тишко Ф. О., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри оториноларингології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (100/7)
Світличний Олександр Євгенович, асистент кафедри
отоларингології та дитячої отоларингології Харківської
медичної академії післядипломної освіти: «Визначення
чинників та методи запобігання незадовільним функціональним результатам септопластики» (14.01.19 – оториноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у ДУ «Інститут
отоларингології імені професора О. С. Коломійченка
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НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел.
(044) 483-22-02). Науковий керівник – Гарюк О. Г., кандидат мед. наук, доцент, асистент кафедри хірургічних
хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Шкорботун В. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри оториноларингології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Дєєва Ю. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (101/7)
Тарасенко Максим Васильович, асистент кафедри
оториноларингології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: «Стан слухової системи
у хворих на автоімунний тиреоїдит» (14.01.19 – оториноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у ДУ «Інститут
отоларингології імені професора О. С. Коломійченка
НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел.
(044) 483-22-02). Науковий керівник – Науменко О. М.,
доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор кафедри
оториноларингології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти:
Шидловська Т. А., доктор мед. наук, професор, голов
на наукова співробітниця лабораторії професійних порушень голосу та слуху (ДУ «Інститут отоларингології
імені професора О. С. Коломійченка НАМН України»);
Попович В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї (ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України).
(102/7)
Тинітовська Оксана Іванівна, асистентка кафедри
оториноларингології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: «Клінікоімунологічне дослідження ефективності мукозальної
імунізації у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів
після тонзилектомії» (14.01.19 – оториноларингологія).
Спецрада Д 26.611.01 у ДУ «Інститут отоларингології
імені професора О. С. Коломійченка НАМН України»
(03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 483-2202). Науковий керівник – Заболотний Д. І., доктор мед.
наук, професор, академік НАМН України, директор (ДУ
«Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України»). Опоненти: Кіщук В. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології (Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Дєєва Ю. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри оторинола-
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рингології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (103/7)
Шевлюк Павло Петрович, асистент кафедри оториноларингології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»: «Аналіз вмісту барабанної порожнини та діагностика ексудативного отиту
у новонароджених недоношених дітей» (14.01.19 – оториноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у ДУ «Інститут
отоларингології імені професора О. С. Коломійченка
НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел.
(044) 483-22-02). Науковий керівник – Гусаков О. Д.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології (ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України»). Опоненти: Березнюк В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри оториноларингології (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»); Косаковський А. Л.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). (104/7)
Іванкова Ірина Миколаївна, лікар акушер-гінеколог
КЗ «Київський обласний центр охорони здоров’я матері
та дитини» Київської облради: «Удосконалення методів
діагностики та алгоритму розродження жінок з патологією плацентації» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 20549-82). Науковий керівник – Голяновський О. В., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри акушерства і
гінекології № 1 (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
Опоненти: Корнацька А. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»);
Венцківська І. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри акушерства і гінекології № 1 (Національний
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ
України). (107/7)
Мануша Юлія Іванівна, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими,
загальної практики – сімейної медицини ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України: «Особливості системного запалення при ішемічній
хворобі серця у поєднанні з неалкогольною жировою
хворобою печінки та методи їх лікування» (14.01.02 –
внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у ХарківськоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

му національному медичному університеті МОЗ України
(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Іщейкін К. Є., доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб і медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними
хворобами (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: Фадєєнко Г. Д.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»);
Денесюк В. І., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри внутрішньої медицини № 3 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). (109/7)
Циж Ольга Олександрівна, директор Медичного
коледжу Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця: «Удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та профілактики рецидивів у пацієнтів з відкритим прикусом» (14.01.22 – стоматологія).
Спецрада Д 26.003.05 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601,
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-92-76,
234-40-62). Науковий керівник – Фліс П. С., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). Опоненти:
Дорошенко С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії (Київський медичний університет); Лихота К. М., доктор мед.
наук, професор, доцент кафедри стоматології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика). (110/7)
Ганчев Кирило Сергійович, асистент кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології Запорізького
державного медичного університету: «Патогенез порушення механізмів репарації пародонту після екстракції зубу за умов експериментального цукрового діабету» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д
17.600.04 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий
керівник – Абрамов А. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (Запорізький державний медичний університет). Опоненти:
Хара М. Р., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (ДВНЗ «Тернопільський
національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Костенко В. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри патофізіології
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України). (122/7)
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Андрєєв Олександр Анатолійович, лікар-нейрохірург нейрохірургічного відділення Комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна лікарня» МОЗ України: «Кохлеовестибулярні порушення при черепно-мозковій травмі легкого ступеня
тяжкості в гострому періоді» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 у ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»
(04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32; тел./факс (044)
483-95-73). Науковий керівник – Скобська О. Є., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу нейроонкології та
нейрохірургії дитячого віку (ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»).
Опоненти: Поліщук М. Є., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
нейрохірургії (Національна медична академії післядипломної освіти імені П. Л. Шулика МОЗ України);
Нетлюх А. М., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри невропатології і нейрохірургії ФПО (Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (123/7)
Акінола Самуель Толувані, аспірант ДУ «Інститут
нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН
України»: «Хірургічна корекція демієлінізуючих ушкоджень центральної нервової системи із застосуванням
мезенхімальних стовбурових клітин (експериментальне дослідження)» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада
Д. 26.557.01 у ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка
А. П. Ромоданова НАМН України» (04050, м. Київ, вул.
П. Майбороди, 32; тел./факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – Пічкур Л. Д., доктор мед. наук, начальник
науково-організаційного відділу з групою епідеміології
та прогнозування нейрохірургічних захворювань (ДУ
«Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»). Опоненти: П’ятикоп В. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри нейрохірургії
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України); Медведєв В. В., доктор мед. наук, доцент,
доцент кафедри нейрохірургії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України).
(124/7)
Мумлєв Артур Олегович, лікар-нейрохірург відділення транссфеноїдальної нейрохірургії з рентгено
операційною ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка
А. П. Ромоданова НАМН України»: «Хірургічне лікування хворих з пухлинами хіазмально-селярної ділянки
з застосуванням мінімально-інвазивних технологій»
(14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 у ДУ
«Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромода74

нова НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32; тел./факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – Гук М. О., доктор мед. наук, головний науковий
співробітник відділу нейроонкологїї та нейрохірургії
дитячого віку (ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»). Опоненти:
П’ятикоп В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри нейрохірургії (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Данчин А. О., доктор
мед. наук, начальник клініки нейрохірургії та неврології
(Головний військово-клінічний медичний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони України). (125/7)
Чебурахін Валерій Валерійович, лікар-нейрохірург
відділення функціональної нейрохірургії і нейромодуляції з рентгеноопераційною і групою лікування хронічного болю ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка
А. П. Ромоданова НАМН України»: «Індивідуалізація
хірургічного лікування хворих з артеріальними аневризмами середньої мозкової артерії з урахуванням їх
клініко-анатомічних особливостей» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 у ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»
(04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32; тел./факс (044)
483-95-73). Науковий керівник – Орлов М. Ю., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділення нейрохірургічної патології судин голови та
шиї з рентгеноопераційною (ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»).
Опоненти: Сон А. С., доктор мед. наук, професор, в. о.
проректора з науково-педагогічної роботи (Одеський
національний медичний університет МОЗ України);
Щеглов Д. В., доктор мед. наук, директор (ДУ «НПЦ ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»).
(127/7)
Мунтян Ольга Анатоліївна, асистент кафедри акушерства і гінекології № 2 Вінницького національного
медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ
України: «Діагностика та прогнозування патології імплантації у жінок із звичним невиношуванням вагітності» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). 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 – Булавенко О. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології
№ 2 (Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Міщенко В. П., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, професор кафедри акушерства
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та гінекології № 1 (Одеський національний медичний
університет МОЗ України); Бойчук А. В., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної освіти (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). (131/7)
Черненко Інна Олександрівна, ординатор клініки
психіатричної (з палатами для наркологічних хворих) Національного військово-медичного клінічного
центру «Головний військовий клінічний госпіталь»:
«Формування посттравматичного стресового розладу у комбатантів (фактори ризику, профілактика,
терапія, реабілітація)» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії
та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, вул.
Академіка Павлова, 46; тел. 738-33-87). Науковий
керівник – Друзь О. В., доктор мед. наук, начальник
клініки психіатричної (з палатами для наркологічних
хворих) (Національний військово-медичний клінічний
центр «Головний військовий клінічний госпіталь»).
Опоненти: Кожина Г. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної
психології (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Овчаренко М. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри неврології, психіатрії та наркології (Луганський державний медичний
університет МОЗ України). (132/7)
Цинтар Тетяна Петрівна, головний спеціаліст відділу медичної допомоги дорослим департаменту охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, лікарпульмонолог ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»: «Клінічно-патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування неалкогольного стеатогепатиту,
поєднаного з хронічним обструктивним захворюванням
легень» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д
58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий керівник – Федів О. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини та
інфекційних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Андрейчин С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Скляров Є. Я.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії
№ 1 та медичної діагностики ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). (134/7)
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Боднарчук Юлія Володимирівна, асистент кафедри
анатомії людини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Вікові особливості морфофункціональних змін печінки при експериментальному цукровому діабеті» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (034)
222-42-95). Науковий керівник – Жураківська О. Я., доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії
людини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»). Опоненти: Олійник І. Ю., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри патологічної
анатомії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України); Герасимюк І. Є., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). (176/7)
Власюк Тетяна Іванівна, асистент кафедри анатомії
людини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Морфо-функціональна характеристика міокарда при експериментальному цукровому
діабеті та його корекції» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (034)
222-42-95). Науковий керівник – Жураківська О. Я., доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії
людини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»). Опоненти: Матешук-Вацеба Л. Р.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України);
Фоміна Л. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри анатомії людини (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (177/7)
Кузь Уляна Василівна, асистент кафедри травматології і ортопедії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Морфофункціональні
зміни в легенях при ранній стабілізації переломів на
тлі множинної скелетної травми та шляхи їх корекції»
(14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія). Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 5332-95). Науковий керівник – Заяць Л. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»). Опоненти: Єрошенко Г. А., доктор
75
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мед. наук, професор, професор кафедри гістології,
цитології та ембріології (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України); Небесна З. М.,
доктор біол. наук, професор, в. о. завідувача кафедри
гістології та ембріології (Тернопільський національний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України). (178/7)
Медицька Аліна Костянтинівна, головний лікар ТОВ
«АЛАКС-МЕД»: «Гістофункціональна характеристика
слизової оболонки спинки язика в нормі та за умов
впливу метакрилату» (14.03.09 – гістологія, цитологія,
ембріологія). Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет»
МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (034) 222-42-95). Науковий керівник – Єрошенко Г. А., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри гістології, цитології та ембріології (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ
України). Опоненти: Федонюк Л. Я., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри медичної біології (Тернопільський національний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України); Жураківська О. Я.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України). (179/7)
Дронь Любов Анатоліївна, асистент кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет»:
«Оптимізація фармакотерапії артеріальної гіпертензії
у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень донатором оксиду азоту» (14.01.02 – внутрішні
хвороби). Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2;
тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Купновицька І. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
клінічної фармакології та фармакотерапії (ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет»).
Опоненти: Швед М. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної
допомоги (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України); Коваленко С. В., доктор мед. наук, доцент, доцент кафедри
внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України). (185/7)
Лісецька Ірина Сергіївна, асистент кафедри дитячої
стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет»: «Особливості клінічного пе76

ребігу та лікування катарального гінгівіту в підлітків з
хронічними гастродуоденітами» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел.
(0342) 53-32-95). Науковий керівник – Рожко М. М.,
доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, професор кафедри стоматології післядипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»). Опоненти: Ковач І. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої
стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»); Годованець О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»). (186/7)
Майстренко Ігор Олександрович, лікар-рентгенолог
рентгенологічного відділення КНП «Обласний центр
онкології»: «Фізичні фактори у відновлювальному лікуванні хворих з мультифокальним атеросклерозом»
(14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія). Спецрада Д 64.609.05 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
(61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 58; тел. 711-79-75).
Науковий керівник – Роздільська О. М., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Шмакова І. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри реабілітаційної медицини (Одеський
національний медичний університет МОЗ України); Бабова І. К., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри проектного менеджменту
(Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). (188/7)
Платонова Олена Іванівна, головний лікар Старобільської обласної фізіотерапевтичної лікарні: «Патогенетичне обґрунтування застосування в комплексному
лікуванні остеохондрозу попереково-крижового відділу
хребта бромної високомінералізованої хлоридної натрієвої води (клініко-експериментальне дослідження)»
(14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія). Спецрада Д 64.609.05 у Харківській медичній
академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. М. Амосова, 58; тел. 711-79-75). Науковий керівник – Насібуллін Б. А., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу фундаментальних досліджень
(ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України». Опоненти: Маколінець В. І., доктор
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мед. наук, професор, головний науковий співробітник
лабораторії біомеханіки (ДУ «Інститут патології хребта
та суглобів імені М. І. Ситенка НАМН України»); Коршняк В. О., доктор мед. наук, заслужений лікар України,
провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»). (189/7)
Власенко Олена Анатоліївна, лікар-хірург судинний
відділення рентген-ендоваскулярних та ендобіліарних
методів лікування ДУ «Національний інститут хірургії та
трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»:
«Ендопротезування аневризм інфраренального відділу
аорти: критерії відбору пацієнтів, оцінка результатів»
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.561.01 у ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова» НАМН України (03680, м. Київ, вул.
Героїв Севастополя, 30; тел. (044) 454-20-50). Науковий керівник – Усенко О. Ю., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, директор
(ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології
імені О. О. Шалімова НАМН України»). Опоненти: Черняк В. А., доктор мед. наук, професор, директор Університетської клініки (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України); Никоненко А. О.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної хірургії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). (190/7)
Каширова Олена Володимирівна, науковий співробітник відділу хірургії магістральних судин ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова НАМН України»: «Оптимізація методів
діагностики і лікування артеріовенозних форм вроджених судинних мальформацій кінцівок» (14.01.03 –
хірургія). Спецрада Д 26.561.01 у ДУ «Національний
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв
Севастополя, 30; тел. (044) 454-20-50). Науковий керівник – Усенко О. Ю., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, директор (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова НАМН України»). Опоненти: Никоненко А. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної хірургії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Черняк В. А., доктор
мед. наук, професор, директор Університетської клініки (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). (191/7)
Кімак Галина Богданівна, асистент кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Клініко-імунологічні
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і біохімічні зміни стану тканин пародонта у хворих на
генералізований пародонтит молодого віку та їх комплексна корекція» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д
20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Мельничук Г. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри дитячої стоматології
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»). Опоненти: Петрушанко Т. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України); Ярова С. П., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри стоматології № 2 (Донецький національний медичний університет). (192/7)
Грек Андрій Володимирович, асистент кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти Медичного
інституту Сумського державного університету МОН
України: «Вплив поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази на перебіг гострого коронарного синдрому та патогенетичне обґрунтування гіпогомоцистеї
немічної терапії при його розвитку» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 55.051.05 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Атаман Ю. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри сімейної медицини з курсом
дерматовенерології (Сумський державний університет
МОН України). Опоненти: Зябліцев С. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри патофізіології
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Костенко В. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри патологічної фізіології
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України). (284/7)
Довгань Ірина Магсумівна, асистент кафедри фізіології Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця: «Структурно-метаболічна характеристика демієлінізуючого процесу при геморагічному
інсульті та шляхи його корекції» (14.03.09 – гістологія,
цитологія, ембріологія). Спецрада Д 26.003.06 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Шевченка,
13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник – Мельник Н. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри гістології та ембріології (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Геращенко С. Б., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології
(Івано-Франківський національний медичний універ77
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ситет МОЗ України); Єрошенко Г. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри гістології, цитології та
ембріології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). (288/7)
Костюченко Наталія Вікторівна, асистент кафедри
психіатрії та психотерапії ФПО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького:
«Відмінності клінічного перебігу параноїдної шизофренії та шизоафективного розладу при наявності та
відсутності музичного слуху» (14.01.16 – психіатрія).
Спецрада К 26.620.01 у ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103; тел. 468-3215). Науковий керівник – Фільц О. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії
ФПО (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Пішель В. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів (ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України»); Пшук Н. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної
психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (289/7)
Ляхова Наталія Олександрівна, викладач кафедри
соціальної медицини, організації та економіки охорони
здоров’я з біостатистикою ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі надання
ортодонтичної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 64.600.06 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп.
Науки, 4; тел. (057) 707-73-80). Науковий керівник – Голованова І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної медицини, організації та економіки
охорони здоров’я з біостатистикою (ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: Короп О. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри громадського здоров’я та управління
охороною здоров’я (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Слабкий Г. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я (Ужгородський національний університет
МОН України). (290/7)
Веснін Володимир Вікторович, асистент кафедри
травматології та ортопедії Харківського національного
медичного університету: «Оптимізація лікування туберкульозного спондиліту (експериментально-клінічне
дослідження)» (14.01.21 – травматологія та ортопедія).
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Спецрада Д 08.601.03 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-80). Науковий
керівник – Голка Г. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри травматології та ортопедії (Харківський національний медичний університет). Опоненти:
Колесніченко В. А., доктор мед. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри хірургічних хвороб,
оперативної хірургії і топографічної анатомії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Івченко Д. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри травматології та ортопедії (Запорізький державний медичний університет). (292/7)
Колеснікова Олена Миколаївна, науковий співробітник відділу кардіопульмонології ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»:
«Удосконалення діагностики особливостей структурно-функціональних змін серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну
хворобу серця шляхом оцінки маркерів запалення
та серцевої недостатності» (14.01.02 – внутрішні
хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України
(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27).
Науковий керівник – Крахмалова О. О., доктор мед.
наук, завідувач відділу кардіопульмонології (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України»). Опоненти: Железнякова Н. М., доктор мед.
наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 1
(Харківський національний медичний університет);
Кочуєва М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини (Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України). (295/7)
Івах Вікторія Іванівна, лікар акушер-гінеколог ПП
«Медичний центр «Інтерсоно», м. Дніпро: «Лікувальна тактика та післяопераційна реабілітація у хворих з
лейоміомою матки та аденоміозом» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). 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 – Потапов В. О., доктор
мед. наук, професор, заслужений діяч науки та техніки
України, завідувач кафедри акушерства та гінекології
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Подольський В. В., доктор мед. наук,
професор, заслужений діяч науки та техніки України,
заступник директора (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН
України»); Грищенко О. В., доктор мед. наук, професор,
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заслужений діяч науки та техніки України, завідувач
кафедри перинатології, акушерства та гінекології (ДЗ
«Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»). (318/7)
Коваленко Олена Миколаївна, асистент кафедри
професійних хвороб та клінічної імунології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Функціональний стан тромбоцитів та ендотелію у хворих з
артеріальною гіпертензією та хронічним обструктивним захворюванням легенів, оптимізація лікування»
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 17.613.02 у
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера,
20; тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник – Родіонова В. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри професійних хвороб та клінічної імунології (ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
Опоненти: Токаренко О. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини, профпатології та медичної
реабілітації (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»); Ковалевська Л. А.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 4 (Одеський національний медичний університет). (321/7)
Алтанець Олена Миколаївна, лікар акушер-гінеколог КЗ «Дніпровський міський пологовий будинок
№ 1»: «Алгоритм діагностики зовнішнього генітального
ендометріозу у жінок з безпліддям» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). 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 – Медведєв М. В., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри акушерства
та гінекології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»). Опоненти: Луценко Н. С., доктор мед.
наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри акушерства та гінекології (ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»); Астахов В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології (ДЗ
«Донецький національний медичний університет МОЗ
України», м. Краматорськ). (322/7)
Петріца Назар Андрійович, лікар-педіатр Регіонального лікувально-діагностичного центру медичної
реабілітації для малозабезпечених категорій населення ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»:
«Функціональний стан нирок у дітей раннього віку при
міхурово-сечовідному рефлюксі залежно від наявСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

ності недиференційованої дисплазії сполучної тканини» (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 – Лук’яненко Н. С., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник (ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»). Опоненти: Юрцева А. П.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії (Івано-Франківський національний медичний
університет МОЗ України); Борисова Т. П., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 (ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
(326/7)
Майстренко Ігор Олександрович, лікар-рентгенолог
рентгенологічного відділення КНП «Обласний центр
онкології»: «Фізичні фактори у відновлювальному лікуванні хворих з мультифокальним атеросклерозом»
(14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія). Спецрада Д 64.609.05 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
(61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 58; тел. 711-79-75).
Науковий керівник – Роздільська О. М., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Шмакова І. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри реабілітаційної медицини (Одеський
національний медичний університет МОЗ України); Бабова І. К., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри проектного менеджменту
(Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). (328/7)
Платонова Олена Іванівна, головний лікар Старобільської обласної фізіотерапевтичної лікарні: «Патогенетичне обґрунтування застосування в комплексному
лікуванні остеохондрозу попереково-крижового відділу
хребта бромної високомінералізованої хлоридної натрієвої води (клініко-експериментальне дослідження)»
(14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія). Спецрада Д 64.609.05 у Харківській медичній
академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. М. Амосова, 58; тел. 711-79-75). Науковий керівник – Насібуллін Б. А., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу фундаментальних досліджень
(ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України». Опоненти: Маколінець В. І., доктор
мед. наук, професор, головний науковий співробітник
лабораторії біомеханіки (ДУ «Інститут патології хребта
та суглобів імені М. І. Ситенка НАМН України»); Корш79
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няк В. О., доктор мед. наук, заслужений лікар України,
провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»). (329/7)
Дяків-Корейба Наталія Ігорівна, лікар-терапевт
Львівського обласного госпіталю інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи МОЗ України: «Жовчекам’яна
хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: поширеність, особливості перебігу, моторика жовчевого міхура, стан біоценозу кишки» (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 – Вдовиченко В. І.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри терапії
№ 1 та медичної діагностики ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України). Опоненти: Ганич Т. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри факультетської терапії
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України); Федів О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних
хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України). (332/7)
Граматюк Світлана Миколаївна, асистент кафедри
клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Патогенетичні закономірності розвитку синдрому ендогенної інтоксикації
з печінковою енцефалопатією при хронічному гепатиті С» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д
58.601.01 у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-7269). Науковий керівник – Багмут І. Ю., доктор мед. наук,
доцент, завідувач кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Бондаренко Ю. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (Тернопільський національний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України); Гоженко А. І., доктор
мед. наук, професор, директор (ДП «Український НДІ
медицини транспорту МОЗ України»). (335/7)
Телев’як Анатолій Тарасович, асистент кафедри анатомії людини Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України:
«Особливості ремоделювання судин та скелетних м’язів
задніх кінцівок щурів при оклюзії стегнової артерії та її
декомпресії» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спец80

рада Д 58.601.01 у Тернопільському національному
медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)
52-72-69). Науковий керівник – Сельський П. Р., доктор
мед. наук, професор, декан факультету іноземних студентів, професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною (Тернопільський
національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). Опоненти: Головацький А. С.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України); Попадинець О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ
України). (336/7)
Ковальов Віктор Вікторович, лікар-уролог дитячий
Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні: «Патогенетичні особливості ураження нирок у ранній період скелетної травми різної тяжкості, ускладненої крововтратою» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 58.601.01 у Тернопільському національному
медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)
52-72-69). Науковий керівник – Попович Д. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання (Тернопільський
національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). Опоненти: Зябліцев С. В., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри патофізіології
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Рикало Н. А., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри патологічної фізіології
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). (337/7)
Романюк Павло Богданович, молодший науковий
співробітник відділу аритмій серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН
України: «Ефективність та безпечність «жорсткого» та
«м’якого» контролю частоти серцевих скорочень при постійній формі фібриляції передсердь неклапанної етіології» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ
«ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03680, м. Київ, вул. Народного
ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник –
Сичов О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу аритмій серця (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені
академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). Опоненти:
Жарінов О. Й., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри функціональної діагностики (Національна ме-
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дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України); Ханюков О. О., доктор мед. наук, доцент,
завідувач кафедри внутрішньої медицини 3 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). (339/7)
Попруга Алла Олександрівна, асистент кафедри
ендокринології з дитячими інфекційними хворобами
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України: «Вивчення особливостей клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням
залежно від поліморфізму гена GPx1 з урахуванням
ґендерних, вікових, гормонально-метаболічних порушень та хронічного системного низькоінтенсивного запалення» (14.01.14 – ендокринологія). Спецрада
Д 26.631.01 в Українському НПЦ ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-а; тел. (044)
253-66-26). Науковий керівник – Бобирьова Л. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія МОЗ
України»). Опоненти: Генделека Г. Ф., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри внутрішньої медицини
(Одеський національний медичний університет МОЗ
України); Кравчун Н. О., доктор мед. наук, професор,
заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут
проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»). (430/7)
Зотова Алла Борисівна, асистент кафедри анатомії людини медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН
України: «Вплив хронічної внутрішньоутробної гіпоксії на морфологічні особливості печінки в ранньому
постнатальному періоді» (14.03.02 – патологічна
анатомія). Спецрада Д 64.600.03 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України
(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 70773-27). Науковий керівник – Шерстюк С. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії
людини медичного факультету (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Губіна-Вакулік Г. І., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри патологічної анатомії
(Харківський національний медичний університет
МОЗ України); Ситнікова В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії з
секційним курсом (Одеський національний медичний
університет МОЗ України). (432/7)
Гіржева Ганна Вікторівна, лікар-офтальмолог першого мікрохірургічного відділення Обласної офтальмоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '19

логічної лікарні Миколаївської облради: «Метаболічна
корекція біофлавоноїдами параметрів системи антирадикального захисту кришталика при розвитку його
помутніння» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д
41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України» (65061, м. Одеса,
Французький бульв., 49/51; тел. (048) 729-84-62). Науковий керівник – Леус М. Ф. , доктор мед. наук, професор. Опоненти: Могілевський С. Ю., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри офтальмології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України); Савицький І. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (433/7)
Алібет Яссін, лікар-офтальмолог, завідувач
офтальмологічного відділення Одеської клінічної лікарні на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця»: «Оптимізація
діагностики морфометричних та функціональних змін
циліарного тіла та сітківки у хворих на регматогенне
відшарування сітківки, ускладнене відшаруванням судинної оболонки» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України» (65061,
м. Одеса, Французький бульв., 49/51; тел. (048) 72984-62). Науковий керівник – Левицька Г. В., кандидат
мед. наук, старший науковий співробітник відділу вітреоретинальної і лазерної хірургії (ДУ «Інститут очних
хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН
України»). Опоненти: Ульянова Н. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри офтальмології (Одеський національний медичний університет МОЗ України); Сергієнко А. М., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри офтальмології (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). (434/7)
Матвісів Мар’яна Василівна, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб ДВН3 «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України:
«Ризик інфікування плода та перинатальні наслідки у
жінок з хронічними гепатитами В і С залежно від ВІЛстатусу» (14.01.13 – інфекційні хвороби). Спецрада К
20.601.03 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 2; тел./факс (0342) 53-3295). Науковий керівник – Матейко Г. Б., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб (ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Коп81
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ча В. С., доктор мед. наук, професор, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології (ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Незгода І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих
інфекційних хвороб (ДВНЗ «Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова» МОЗ України). (435/7)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Ковальова Ірина Володимирівна, провідний лікар
ветеринарної медицини відділу організації моніторингових досліджень реєстрації зразків та оформлення
документів Одеської регіональної державної лабораторії Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: «Санітарно-гігієнічне обґрунтування застосування натрію селеніту та
фітодобавок курям-несучкам» (16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія). Спецрада К 64.070.01 у
Харківській державній зооветеринарній академії МОН
України (62341, Харківська обл., смт Мала Данилівка,
вул. Академічна, 1; тел. (057) 635-74-80). Науковий керівник – Антоненко П. П., доктор с.-г. наук, професор,
професор кафедри клінічної діагностики та внутрішніх
хвороб тварин (Дніпровський державний аграрно-економічний університет). Опоненти: Засєкін Д. А., доктор вет. наук, професор, професор кафедри гігієни
та санітарії імені професора А. К. Скроходька (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Скляр О. І., доктор вет. наук, професор,
професор кафедри терапії, фармакології, клінічної
діагностики та хімії (Сумський національний аграрний
університет). (266/7)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Міщенко Іван Михайлович, старший викладач кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка: «Музично-стилістичні особливості візантійської,
слов’яно-руської та української монодії (на матеріалі самогласних стихир Преображення)» (17.00.03 – музичне
мистецтво). Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисснка Міністерства культури України (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032) 235-82-68). Науковий керівник –
Ясіновський Ю. П., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри культурології (Український
католицький університет). Опоненти: Медведик Ю. Є.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва (Львівський
національний університет імені Івана Франка); Ігнатенко Є. В., кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента
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кафедри теорії музики і кафедри старовинної музики
(Національна музична академія України імені П. І. Чайковського). (262/7)
Гомирева Олена Іванівна, викладач кафедри теорії та
історії мистецтва Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури: «Графіка Т. Г. Шевченка 1847 –
1861 рр.: особливості художньої мови» (17.00.05 – образотворче мистецтво). Спецрада К 26.103.02 у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури України (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 20; тел. (044) 272-15-40). Науковий
керівник – Лагутенко О. А., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри теорії і історії мистецтва
(Національна академія образотворчого мистецтва і
архітектури). Опоненти: Соколюк Л. Д., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії і історії мистецтва (Харківська державна академія дизайну
і мистецтв); Юр М. В., кандидат мистецтвознавства,
старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу теорії та історії культури (Інститут
проблем сучасного мистецтва). (265/7)
Немченко Катерина Вікторівна, викладач кафедри
сольного співу Одеської національної музичної академії
імені А. В. Нежданової: «Літургійна символіка в оперній
музиці XIX – XXI століть (на матеріалі творчості російських та українських композиторів)» (17.00.03 – музичне
мистецтво). Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства
культури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського,
63; тел. 726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керівник – Осадча С. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної
етнографії (Одеська національна музична академія імені
А. В. Нежданової). Опоненти: Тишко С. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та
історії культури (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського); Пиж’янова Н. В., кандидат
мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та
вокально-хорового мистецтва (Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини). (412/7)
Дун Сіньюань, викладач кафедри сольного співу
Консерваторії Шеньянського педагогічного університету, м. Шеньян, КНР: «Семантика оперного образу
у творчості М. А. Римського-Корсакова: діалог інтерпретацій» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
Д 41.857.01 в Одеській національній музичній академії
імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
(65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 72697-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керівник – Са-
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мойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор,
проректор з наукової роботи (Одеська національна
музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти:
Тишко С. В., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри теорії та історії культури (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського); Чеботаренко О. В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки (Криворізький державний педагогічний університет). (413/7)
Чжао Цзиюань, викладач кафедри сольного співу
Університету Тайчжоу, провінція Чжецзян, КНР: «Націо
нально-стильові архетипи образу-маски в оперному
мистецтві XX століття». (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада Д 41.857.01 в Одеській національній музичній
академії імені А. В. Неждаиової Міністерства культури
України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел.
726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керівник –
Осадча С. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії
(Одеська національна музична академія імені А. В. Неждаиової). Опоненти: Северинова М. Ю., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та
історії культури (Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського); Ластовецька-Соланська З. М.,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії
музики (Львівська національна музична академія імені
М. В. Лисенка). (414/7)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Цимбал Інна Валеріївна, викладач кафедри теорії,
практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Психологічні особливості навчання студентів технічних
спеціальностей роботі з іншомовними науковими
текстами» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада 26.451.02 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044)
440-63-88). Науковий керівник – Винославська О. В.,
кандидат психол. наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Власова О. І.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри
психології розвитку (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Михальчук Н. О., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри практики
англійської мови (Рівненський державний гуманітарний університет). (256/7)
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Синельников Роман Юрійович, асистент кафедри
загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Психологічні чинники
громадянської ідентичності особистості» (19.00.01 –
загальна психологія, історія психології). Спецрада Д
26.001.26 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Данилюк І. В., доктор психол. наук, професор, декан факультету психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор, завідувач
лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
Остапенко І. В., кандидат психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії психології політичної поведінки молоді (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України). (259/7)
Круцюк Оксана Володимирівна, тимчасово не працює: «Індивідуально-психологічні та мотиваційні особ
ливості особистості як чинники діяльності волонтера»
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Спецрада Д 26.001.26 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Юрчинська Г. К., кандидат
психол. наук, доцент, завідувач кафедри загальної психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Сердюк Л. З., доктор психол.
наук, професор. завідувач лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати (Інститут психології імені
Г. С. Костюка НАПН України); Остапенко І. В., кандидат
психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії психології політичної поведінки молоді (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України). (260/7)
Рибик Лариса Анатоліївна, ад’юнкт докторантури
та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ:
«Теоретико-прикладні засади надання психологічної
допомоги дружинам правоохоронців, загиблих при
виконанні службових обов’язків» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 26.007.01 у Національній
академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ,
площа Солом’янська, 1; тел. (044) 520-08-89). Науковий керівник – Давидова О. В., кандидат психол. наук,
доцент, доцент кафедри юридичної психології (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Тімченко О. В., доктор психол. наук, професор, головний
науковий співробітник НДЛ екстремальної та кризової
психології (Національний університет цивільного захисту України); Левенець О. А., кандидат психол. наук,
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доцент, старший викладач кафедри психології охоронної діяльності Інституту управління державної охорони
України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (264/7)
Аль-Мраят Олена Борисівна, тимчасово не працює:
«Особливості формування графо-моторних навичок у
молодших школярів з аутизмом» (19.00.08 – спеціальна
психологія). Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. (044)
234-37-80). Науковий керівник – Тарасун В. В., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри логопедії та
логопсихології (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Островська К. О.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри
спеціальної освіти та соціальної роботи (Львівський
національний університет імені Івана Франка); Обухівська А. Г., кандидат психол. наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (Український НМЦ практичної психології і соціальної
роботи НАПН України). (296/7)
Буйняк Мар’яна Геннадіївна, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана
Огієнка: «Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими
освітніми потребами» (19.00.08 – спеціальна психологія). Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. (044)
234-37-80). Науковий керівник – Матвєєва М. П., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: Руденко Л. М., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри спеціальної психології
та медицини (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова); Коваленко В. Є., кандидат
психол. наук, доцент кафедри спеціальної, інклюзивної
і здоров’язбережувальної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (297/7)
Мартіросян Марина Вікторівна, старший викладач
кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін
Рівненського інституту Київського університету права
НАН України: «Копінг-стратегії професійної стійкості
особистості адвоката» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 32.051.05 у Східно84

європейському національному університеті імені Лесі
Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі,
13; тел. 72-01-26). Науковий керівник – Вірна Ж. П.,
доктор психол. наук, професор, декан факультету
психології і соціології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Кіреєва З. О., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри загальної психології та психології розвитку
особистості (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Луньов В. Є., кандидат психол.
наук, доцент, доцент кафедри загальної та медичної
психології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця). (417/7)
Каламаж Вікторія Олегівна, викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія»: «Психологічні чинники ефективності
групової проектної діяльності студентів ЗВО у процесі
вивчення іноземної мови» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13;
тел. 72-01-26). Науковий керівник – Пасічник І. Д., доктор психол. наук, професор, ректор (Національний університет «Острозька академія»). Опоненти: Орап М. О.,
доктор психол. наук, професор, професор кафедри
психології (Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка); Лазько А. М.,
кандидат психол. наук, заступник директора з гуманітарної освіти та виховання (Луцький базовий медичний
коледж). (418/7)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Матюхін Дмитро Анатолійович, співзасновник,
директор сільськогосподарського ТОВ «Сельвеста»:
«Регіональні особливості соціальних практик сучасної
української молоді (на прикладі Запорізької і Тернопільської областей)» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада Д 17.127.02 у Класичному
приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 70-б; тел. (061) 228-07-78). Науковий
керівник – Агарков О. А., доктор політ. наук, кандидат соціол. наук, професор, декан факультету соціально-психологічної освіти та управління (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Михайльова К. Г., доктор соціол. наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»); Бойко В. А.,
кандидат соціол. наук, доцент, доцент кафедри соціології (Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара). (408/7)
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Дідик Лучезара Анатоліївна, заступник директора з
навчально-виховної роботи, учитель історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін Державного ЗНЗ
спеціалізованої школи-інтернату І – ІІІ ступенів з поглиб
леним вивченням окремих предметів та курсів «Дитяча
інженерна академія»: «Трансформація комунікативних
практик молоді у соціальних мережах» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада Д 17.127.02 у
Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 228-07-78).
Науковий керівник – Кісла Г. О., кандидат філософ.
наук, доцент, професор кафедри соціології та публічних комунікацій (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Лобанова А. С.,
доктор соціол. наук, професор, професор кафедри
соціології та економіки (Криворізький державний педагогічний університет); Настояща К. В., кандидат соціол.
наук, доцент, докторант кафедри теорії та історії соціології (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (409/7)
Власова Наталія Федорівна, начальник Управління
молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації: «Регіональна специфіка соціального управління фізичною культурою і спортом (на
прикладі Запорізької області)» (22.00.04 – спеціальні
та галузеві соціології). Спецрада Д 17.127.02 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 228-07-78). Науковий керівник – Агарков О. А., доктор політ. наук, кандидат соціол. наук, професор, декан факультету соціально-психологічної освіти та управління (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Цимбалюк Н. М., доктор соціол. наук, професор, професор кафедри соціальних структур та
соціальних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченко); Батюк А. М., кандидат
соціол. наук, завідувач кафедри фізичного виховання
(Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський
національний університет імені Вадима Гетьмана»).
(419/7)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Моцик Олександр Федорович, доцент кафедри
міжнародних відносин та регіональних студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки: «Інституційні чинники модернізації українсько-польських відносин у гуманітарній сфері в умовах
процесів євроінтеграції» (23.00.02 – політичні інститути
та процеси). Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
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239-44-62). Науковий керівник – Ярош О. Б., доктор
політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та державного управління (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти:
Бабкіна О. В., доктор політ. наук, професор, професор
кафедри політичних наук (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова); Цепенда І. Є.,
доктор політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин, ректор (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»).
(257/7)
Пак Наталія Анатоліївна, тимчасово не працює:
«Міграційна складова відносин Європейського Союзу
з країнами Близького Сходу, Середземноморського
та Східного партнерства» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).
Спецрада Д 26.001.29 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Дорошко М. С., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри міжнародного
регіонознавства Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Калакура О. Я., доктор політ. наук,
професор, провідний науковий співробітник відділу
національних меншин (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України);
Стадніченко О. І., кандидат політ. наук, доцент, доцент
кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики (Київський університет імені Бориса
Грінченка). (261/7)
Скляр Олег Юрійович, фахівець ІІ категорії навчальної лабораторії геодезії та картографії кафедри геодезії та картографії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Ідея свободи в
політичних вченнях XVIII – XIX ст.» (23.00.01 – теорія
та історія політичної науки). Спецрада Д 26.001.41 у
Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Кирилюк Ф. М., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри політології філософського
факультету (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Бабкіна О. В., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політичних
наук, публічного управління та адміністрування (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Міщенко А. М., кандидат політ. наук, керівник громадської приймальні депутата Київської
міськради (ГО «Рідний район»). (268/7)
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Зельманович Іван Іванович, тимчасово не працює:
«Політичні механізми врегулювання заморожених конфліктів сучасності» (23.00.02 – політичні інститути та
процеси). Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
239-44-62). Науковий керівник – Климончук В. Й., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Щедрова Г. П.,
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин (ВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля»); Дорош Л. О., кандидат політ.
наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин (Національний університет «Львівська політехніка»). (282/7)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Кондратенко Олексій Олександрович, заступник керівника служби Віце-прем’єр-міністра України, Секретаріат Кабінету Міністрів України: «Державне регулювання
соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей» (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)
481-21-55). Науковий керівник – Білинська М. М., доктор наук з держ. управління, професор, віце-президент
(Національна академія державного управління при Президентові України). Опоненти: Дубич К. В., доктор наук з
держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного
управління та адміністрування (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України); Мельничук Л. М., кандидат наук з держ. управління, начальник
центру організації освітньо-наукової діяльності студентів
та молодих учених (Інститут новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету). (364/7)
Бєдова Олена Анатоліївна, державний експерт експертної групи координації державних політик директорату координації державних політик та стратегічного
планування Секретаріату Кабінету Міністрів України:
«Організаційне забезпечення адаптації законодавства
України до acquis ЄС» (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 – Плахотнюк Н. Г., кандидат юрид. наук, доцент, заслужений
юрист України, завідувач кафедри державознавства і
права (Національна академія державного управління
при Президентові України). Опоненти: Дзюндзюк В. Б.,
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доктор наук з держ. управління, професор, завідувач
кафедри політології та філософії (Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові
України); Красівський Д. О., кандидат наук з держ.
управління, провідний науковий співробітник Проб
лемної НДЛ соціальних досліджень ринку праці (Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості
України). (365/7)
Луценко Вікторія Володимирівна, головний спеціаліст відділу релігієзнавчо-аналітичної роботи департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України: «Формування та реалізація державної політики у сфері релігії в умовах європейської
інтеграції України» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел./факс (044)
481-21-61). Науковий керівник – Скуратівський В. А.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
соціальної і гуманітарної політики (Національна академія державного управління при Президентові України).
Опоненти: Лопушинський І. П., доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач кафедри державного
управління і місцевого самоврядування (Херсонський
національний технічний університет); Маслова Л. А.,
кандидат наук з держ. управління, головний консультант Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції (Адміністрація
Президента України). (368/7)
Тронь Олександр Якович, начальник відділу статистики науки та інновацій департаменту структурної статистики Держслужби статистики України: «Державне
регулювання сфери використання паливно-енергетичних ресурсів України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.810.02 у Національній
академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044)
481-21-61). Науковий керівник – Олійник Н. І., доктор
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри
економічної політики та врядування, завідувач кафедри (Національна академія державного управління при
Президентові України). Опоненти: Дєгтярь О. А., доктор
наук з держ. управління, доцент кафедри менеджменту
і публічного адміністрування (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова); Рябцев Г. Л., доктор наук з держ. управління,
професор кафедри державної політики та суспільного
розвитку (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (369/7)
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Шайхет Сергій Олегович, заступник начальника
Головного управління Національної поліції в Одеській
області – начальник слідчого управління: «Механізми
реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у
сфері інформаційної безпеки України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.810.02 у
Національній академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка,
20; тел. (044) 481-21-61). Науковий керівник – Карпенко О. В., доктор наук з держ. управління, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій
(Національна академія державного управління при Президентові України). Опоненти: Степанов В. Ю., доктор
наук з держ. управління, професор, декан факультету
управління та бізнесу (Харківська державна академія
культури Міністерства культури України); Бричук К. Г.,
кандидат наук з держ. управління, головний редактор
газети «Печерськ», директор ТОВ «Печерськ». (370/7)
Андрєєв Віктор Олександрович, провідний науковий
співробітник сектору авторського права і суміжних прав
лабораторії авторського права та інформаційних технологій НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної
власності Міністерства юстиції України: «Присяга державного службовця в механізмі проходження державної
служби в Україні» (25.00.03 – державна служба). Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державного
управління при Президентові України (03057, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник – Федоренко В. Л., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, директор (НДЦ
судової експертизи з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України). Опоненти: Прудиус Л. В.,
доктор наук з держ. управління, доцент, заступник директора – керівник Центру оцінювання кандидатів на
зайняття посад державної служби (Українська школа
урядування); Артеменко Н. Ф., кандидат наук з держ.
управління, директор департаменту управління персоналом (Державний концерн «Укроборонпром»). (423/7)
Фоменко Світлана Валеріївна, перший заступник
Міністра культури України: «Східний напрям зовнішньої
політики Європейського Союзу: теоретико-історичний аспект» (25.00.01 – теорія та історія державного
управління). Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 48121-51). Науковий керівник – Мельник Ю. В., кандидат
юрид. наук, завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою (Національна академія державного управління при Президентові України). Опоненти: Стрельцов В. Ю., доктор наук
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з держ. управління, доцент, професор кафедри права
та європейської інтеграції (Харківський регіональний
інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України);
Пістракевич О. В., кандидат наук з держ. управління,
старший викладач кафедри міжнародних відносин та
міжнародного права (Київський університет імені Бориса Грінченка). (424/7)
Рудовська Світлана Іванівна, тимчасово не працює: «Консультативно-дорадча участь громадськості у
виробленні публічної політики» (25.00.02 – механізми
державного управління). Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел.
(044) 481-21-51). Науковий керівник – Телешун С. О.,
доктор політ. наук, професор, заслужений діяч науки та
техніки України, директор Інституту державного управління та місцевого самоврядування (Національна академія державного управління при Президентові України).
Опоненти: Крутій О. М., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри політології та філософії
(Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України); Гирик М. А., кандидат наук з
держ. управління, фізична особа-підприємець. (425/7)
Костецька Лідія Миколаївна, головний консультант
управління регламентного забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії: «Особливості антикризового
управління виборчим процесом в Україні» (25.00.01 –
теорія та історія державного управління). Спецрада Д
26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул.
Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник – Гонюкова Л. В., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри суспільного розвитку
і суспільно-владних відносин (Національна академія
державного управління при Президентові України).
Опоненти: Валевський О. Л., доктор наук з держ. управління, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень); Васильченко О. Ю., кандидат наук з держ. управління, помічник
адвоката (Адвокатське об’єднання «Артіль адвокатів»).
(427/7)
Проданик Василь Михайлович, старший викладач
кафедри публічного адміністрування ННІ міжнародних
відносин та соціальних наук Міжрегіональної академії
управління персоналом: «Формування механізмів відкритої взаємодії малого підприємництва з органами
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публічного управління» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 26.142.06 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий
керівник – Воротін В. Є., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач відділу комплексних проблем
державотворення (Інститут законодавства Верховної
Ради України). Опоненти: Овчаренко Р. В., доктор наук
з держ. управління, доцент, доцент кафедри соціології
управління (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь); Шаульська Г. М., кандидат наук
з держ. управління, головний консультант науково-організаційного відділу (Інститут законодавства Верховної
Ради України). (443/7)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Іванов Максим Володимирович, асистент кафедри економіки підприємства і підприємництва
Хмельницького національного університету МОН
України: «Механізм формування витрат на промислових підприємствах» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому
національному університеті МОН України (29016,
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382)
72-64-35). Науковий керівник – Лук’янова В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва (Хмельницький
національний університет МОН України). Опоненти:
Череп А. В., доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету (Запорізький національний
університет МОН України); Карпенко Ю. В., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
(Одеський національний економічний університет
МОН України). (447/7)
Поплавська Ольга Віталіївна, старший викладач
кафедри економічної теорії Хмельницького націо-
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нального університету МОН України: «Формування
стратегії корпоративної соціальної відповідальності
підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 70.052.01 у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий керівник – Нижник В. М., доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Хмельницький
національний університет МОН України). Опоненти:
Павликівська О. І., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя МОН України); Кравченко В. О., кандидат
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Одеський національний економічний університет МОН України). (448/7)
Каміньська Божена, експерт Інституту розвитку
міжнародної співпраці, м. Познань, Республіка Польща: «Антисипативне управління розвитком промислових підприємств за сучасних умов господарювання»
(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 – Грозний І. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу (ПВНЗ «Європейський університет»). Опоненти: Андрушків Б. М.,
доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки
і техніки України, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя); Безчасний О. У., кандидат екон. наук, доцент
кафедри обліку і оподаткування (Державний університет інфраструктури та технологій). (450/7)
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