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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Закарян Дора Арамісівна, провідний науковий співробітник відділу № 44 Інституту проблем матеріалознавства
імені І. М. Францевича НАН України: «Першопринципні
методи розрахунку фізичних характеристик тугоплавких
бінарних евтектичних композитів» (01.04.07 – фізика
твердого тіла). Спецрада Д 26.207.01 в Інституті проблем
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України (03680, м. Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044)
424-20-71). Науковий консультант – Фірстов С. О., доктор
фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, заступник директора (Інститут проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича НАН України). Опоненти: Котречко С. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України);
Прилуцький Ю. І., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри біофізики (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Яновський В. В., доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач відділу (Інститут монокристалів НАН
України). (61/3)
Коноплюк Сергій Михайлович, старший науковий
співробітник Інституту магнетизму НАН та МОН України:
«Магнітні та структурні перетворення в сплавах Гейслера з пам’яттю форми» (01.04.11 – магнетизм). Спецрада
Д 26.248.01 в Інституті магнетизму НАН та МОН України
(03142, м. Київ, бульв. Вернадського, 36-б; тел. (044)
424-34-20). Науковий консультант – Кокорін В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут магнетизму НАН та МОН України).
Опоненти: Данільченко В. Ю., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник відділу будови і
властивостей твердих розчинів (Інститут металофізики
імені Г. В. Курдюмова НАН України); Калита В. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри загальної
та теоретичної фізики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»); Львов В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(98/3)
Парфінович Наталія Вікторівна, завідувач кафедри
математичного аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН Укра2

їни: «Сплайни в екстремальних задачах теорії наближень,
нерівності для похідних та їх застосування» (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). Опоненти: Вакарчук С. Б.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
економіки та моделювання бізнес-процесів (Університет
імені Альфреда Нобеля МОН України); Кротов В. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теорії
функцій (Білоруський державний університет Міністерства освіти Республіки Білорусь, м. Мінськ); Шевчук І. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри
математичного аналізу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (124/3)
Полулях Євген Олександрович, старший науковий
співробітник лабораторії топології у складі відділу алгебри
і топології Інституту математики НАН України: «Топологія
сингулярних шарувань на поверхнях і суміжні питання»
(01.01.04 – геометрія та топологія). Спецрада Д 26.206.03
в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул.
Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий консультант – Максименко С. І., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії топології у
складі відділу алгебри і топології (Інститут математики
НАН України). Опоненти: Болотов Д. В., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу диференціальних рівнянь та геометрії (Фізико-технічний інститут низьких температур імені
Б. І. Вєркіна НАН України); Михайлюк В. В., доктор фіз.мат. наук, професор, професор кафедри математичного
аналізу (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича МОН України); Пришляк О. О., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри геометрії,
топології і динамічних систем (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка МОН України). (133/3)
Малик Ігор Володимирович, доцент кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:
«Властивості динамічних систем з напівмарковськими
збуреннями та їх застосування» (01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики). Спецрада Д
26.194.02 в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова
НАН України (03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова,
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40; тел. (044) 526-20-08). Науковий консультант – Ясинський В. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік АН
ВШ України. Опоненти: Королюк В. С., доктор фіз.-мат.
наук, професор, академік НАН України, радник дирекції
(Інститут математики НАН України); Кнопов П. С., доктор
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу математичних методів дослідження
операцій (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН
України); Самойленко І. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент
кафедри дослідження операцій (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (181/3)
Ячин Володимир Васильович, старший науковий співробітник відділу теоретичної радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України: «Розсіяння електромагнітних хвиль на тривимірних двоперіодичних багатошарових
магнітодіелектричних структурах» (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) 720-33-19).
Науковий консультант – Просвірнін С. Л., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач відділу теоретичної радіофізики (Радіоастрономічний інститут НАН України). Опоненти:
Кириленко А. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії обчислювальної
електродинаміки відділу теорії дифракції і дифракційної
електроніки (Інститут радіофізики та електроніки імені
О. Я. Усикова НАН України); Нерух О. Г., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри вищої математики
(Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН України); Сухаревський О. І., доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони
України). (187/3)
Баумкетнер Андрій Богданович, старший науковий
співробітник відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих
систем НАН України: «Нові аспекти згортання та агрегації
білків: теорія та комп’ютерне моделювання» (01.04.24 –
фізика колоїдних систем). Спецрада Д 35.156.01 в Інституті фізики конденсованих систем НАН України (79011,
м. Львів, вул. Свєнціцького, 1; тел. (032) 276-19-78).
Науковий консультант – Брик Т. М., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора з
наукової роботи (Інститут фізики конденсованих систем
НАН України). Опоненти: Корнелюк О. І., доктор біол.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу білкової інженерії та біоінформатики (Інститут
молекулярної біології і генетики НАН України); Шестопалова Г. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біологічної фізики (Інститут
радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України); Єсилевський С. О., доктор фіз.-мат. наук, старший
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу фізики біологічних систем (Інститут фізики НАН
України). (229/3)
Корсун Павло Павлович, завідувач лабораторії фізики малих тіл Сонячної системи Головної астрономічної
обсерваторії НАН України: «Фізичні властивості віддалених комет за результатами спостережень та чисельного
моделювання» (01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи). Спецрада Д 26.208.01 в Головній астрономічній обсерваторії НАН України (03143, м. Київ, вул.
Академіка Заболотного, 27; тел. 526-47-58). Опоненти:
Бельська І. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, завідувач відділу фізики астероїдів і комет
(Науково-дослідний інститут астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України); Андрієвський С. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
директор (НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова МОН
України); Шульга О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, директор (НДІ «Миколаївська
астрономічна обсерваторія» МОН України). (360/3)
Малик Орест Петрович, доцент кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка»: «Явища переносу в напівпровідниках
АІІВVI та АІIІВV на основі близькодіючих моделей розсіяння носіїв заряду» (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) 26034-02). Науковий консультант – Дружинін А. О., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри напівпровідникової електроніки (Національний університет «Львівська
політехніка»). Опоненти: Євтух А. А., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач лабораторії фізичних основ
електронних напівпровідникових мікро- та нанотехнологій (Інститут фізики напівпровідників НАН України); Маслюк В. Т., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фотоядерних процесів (Інститут електронної фізики
НАН України); Крамар В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри професійної та технологічної
освіти і загальної фізики (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). (391/3)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Романько Марина Євгенівна, провідний науковий
співробітник лабораторії токсикологічного моніторингу
відділу токсикології, безпеки та якості сільськогосподарської продукції ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України: «Біохімічна і
токсикологічна характеристика дії наночастинок металів
на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів»
(03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН України (79034, м. Львів, вул. Василя
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Стуса, 38; тел. (032) 260-07-95). Науковий консультант –
Головко А. М., доктор вет. наук, професор, академік
НААН України, директор (Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
Держпродспоживслужби 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);
Рибальченко В. К., доктор біол. наук, професор, завідувач
НДС «Мембранологія і цитологія» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Антоняк Г. Л., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри екології (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України). (135/3)
Струтинський Руслан Борисович, провідний науковий
співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України: «Механізми кардіопротекторної дії активації SURрецепторів калієвих каналів» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). Спецрада Д 26.198.01 в Інституті фізіології
імені О. О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул.
Академіка Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46). Науковий
консультант – Мойбенко О. О., академік НАН України, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології
(Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України).
Опоненти: Янчук П. І., доктор біол. наук, професор, професор кафедри фізіології та анатомії (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Пархоменко О. М., доктор мед.
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії (ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»);
Тишкін С. М., доктор біол. наук, головний науковий співробітник відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії (ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»). (275/3)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Шеремет Олексій Іванович, докторант кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпровського державного технічного університету, м. Кам’янське: «Синтез
електромеханічних систем на базі дискретного часового
еквалайзера» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та
системи). Спецрада Д 64.050.04 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.
(057) 707-62-26). Науковий консультант – Садовой О. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри електротехніки та електромеханіки (Дніпровський державний
технічний університет). Опоненти: Мороз В. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем (Національний університет «Львівська політехніка»);
Кузнецов Б. І., доктор тех. наук, професор, завідувач від4

ділу проблем управління магнітним полем (ДУ «Інститут
технічних проблем магнетизму НАН України»); Старостін С. С., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
(Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського). (33/3)
Ягуп Катерина Валеріївна, доцент кафедри електричного транспорту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Покращання енергетичних показників електротехнічних систем
із застосуванням пошукової оптимізації на комп’ютерних
моделях» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 64.050.04 у Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057)
707-62-26). Наукові консультанти: Щербак Я. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри електричного
транспорту (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова); Харченко В. Ф.,
доктор тех. наук, професор, директор (ННІ підготовки
кадрів вищої кваліфікації Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Юрченко О. М., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу транзисторних
перетворювачів (Інститут електродинаміки НАН України);
Випанасенко С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри систем електропостачання (ДВНЗ «Національний гірничий університет»); Гриб О. Г., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»). (110/3)
Жовнір Микола Федорович, доцент кафедри
електронних приладів та пристроїв Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Акустоелектронні
перетворювачі з безконтактними електрично пов’язаними
чутливими елементами» (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 консультант – Писаренко Л. Д., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри електронних приладів та пристроїв
(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); Дружинін А. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри напівпровідникової електроніки (Національний університет
«Львівська політехніка»); Осадчук О. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри радіотехніки (Вінницький
національний технічний університет). (111/3)
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Старіков Вадим Володимирович, старший науковий
співробітник кафедри фізики металів та напівпровідників Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» МОН України: «Синтез, структура
і властивості біосумісних шарових систем» (01.04.07 –
фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН України
(61002, м. Харків, вул. Чернишевська 28, а/с 8812; тел.
(057) 700-41-11). Науковий консультант – Михайлов І. Ф.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник кафедри фізики металів
та напівпровідників (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: Пойда В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри експериментальної фізики (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України);
Пилипенко М. М., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, начальник НДЛ фізики цирконію і технологій чистих металів відділу чистих металів, металофізики
та технологій нових матеріалів (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України); Явецький Р. П., доктор тех. наук, старший дослідник, завідувач відділу комплексних кристалічних матеріалів (Інститут монокристалів
НАН України). (122/3)
Каплун Павло Віталійович, доцент кафедри зносостійкості і надійності машин Хмельницького національного
університету МОН України: «Науково-прикладні основи
застосування безводневого іонного азотування для підвищення контактної міцності трибосистем» (05.02.04 –
тертя та зношування в машинах). Спецрада Д 70.052.02
у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел.
(0382) 72-80-76). Науковий консультант – Диха О. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри зносостійкості і надійності машин (Хмельницький національний
університет МОН України). Опоненти: Аулін В. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри експлуатації та
ремонту машин (Центральноукраїнський національний
технічний університет МОН України); Савуляк В. І., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри технології підвищення зносостійкості (Вінницький національний технічний університет МОН України); Марчук В. Є., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри логістики (Національний авіаційний університет МОН України). (125/3)
Лисенко Дмитро Едуардович, доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Методологічні основи
оцінки реалізованості та інформаційна технологія проактивного управління розвитком організаційно-технічних
систем» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада
Д 64.089.04 у Харківському національному університеті
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України
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(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057)
707-31-32). Науковий консультант – Дмитришин Д. В.,
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової та
науково-педагогічної роботи (Одеський національний
політехнічний університет). Опоненти: Шостак І. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інженерії
програмного забезпечення (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Рубан І. В., доктор тех. наук, професор,
проректор з науково-методичної роботи (Харківський національний університет радіоелектроніки); Зачко О. Б.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри управління
проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій
(Львівський державний університет безпеки життєдіяльності). (197/3)
Косенко Віктор Васильович, директор ДП «Харківський НДІ технології машинобудування»: «Методологія
ризик-адаптивного управління потоками даних інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д
64.089.04 у Харківському національному університеті
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057)
707-31-32). Науковий консультант – Рубан І. В., доктор
тех. наук, професор, проректор з науково-методичної
роботи (Харківський національний університет радіоелектроніки). Опоненти: Литвинов А. Л., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри прикладної математики
та інформаційних технологій (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
Краснобаєв В. А., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри електроніки та управляючих систем (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Зачко О. Б., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій (Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності). (198/3)
Дінжос Роман Володимирович, доцент кафедри фізики та математики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського МОН України: «Теплофізичні властивості полімерних мікро- і нанокомпозиційних матеріалів та аналіз ефективності їх застосування для
теплоенергетичного обладнання» (05.14.06 – технічна
теплофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада
Д 26.224.01 в Інституті технічної теплофізики НАН України (МСП-03680, м. Київ-57, вул. Желябова, 2-а; тел. 45662-82). Науковий консультант – Фіалко Н. М., доктор тех.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу
теплофізики енергоефективних теплотехнологій (Інститут технічної теплофізики НАН України). Опоненти: Бондаренко Б. І., доктор тех. наук, професор, академік НАН
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України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки, директор (Інститут газу НАН України); Дешко В. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Гаврюшенко Д. А., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри молекулярної фізики (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). (207/3)
Акинін Костянтин Павлович, старший науковий співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів Інституту електродинаміки НАН України:
«Магнітоелектричні безконтактні системи малої потужності при обмеженому виборі вимірюваних координат»
(05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 45691-15). Опоненти: Чорний О. П., доктор тех. наук, професор, професор (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), директор (Інститут
електромеханіки, енергозбереження і систем керування);
Островерхов М. Я., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної електротехніки (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Денисов Ю. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
промислової електроніки (Чернігівський національний
технологічний університет МОН України). (222/3)
Панков Андрій Олександрович, докторант кафедри
експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського
національного технічного університету: «Наукові основи
підвищення ефективності роботи зернових сівалок застосуванням пневматичних висівних пристроїв дискретної
дії» (05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д 23.073.01 у
Центральноукраїнському національному технічному університеті МОН України (25006, м. Кропивницький, просп.
Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34). Науковий
консультант – Аулін В. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри експлуатації та ремонту машин (Центральноукраїнський національний технічний університет).
Опоненти: Пастухов В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри сільськогосподарських машини (Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка); Гевко Б. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри автомобілів
(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Тищенко С. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри механізації виробничих процесів
у тваринництві (Дніпровський державний аграрно-економічний університет). (233/3)
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Стрельбіцький Михайло Анатолійович, начальник (завідувач) кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки
Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького: «Технологія забезпечення функціональної безпеки інтегрованої інформаційної системи Держприкордонслужби на стадії модернізації» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада
Д 26.062.01 у Національному авіаційному університеті
МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-70-08). Науковий консультант –
Юдін О. К., доктор тех. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор ННІ
комп’ютерних інформаційних технологій (Національний
авіаційний університет). Опоненти: Теслюк В. М., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри систем автоматизованого проектування (Національний університет
«Львівська політехніка»); Барабаш О. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри вищої математики
(Державний університет телекомунікацій); Олешко Т. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (Національний авіаційний університет).
(300/3)
Синюк Олег Миколайович, доцент кафедри машин
і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
Хмельницького національного університету: «Наукові
основи проектування обладнання для переробки полімерних відходів у вироби легкої промисловості» (05.05.10 –
машини легкої промисловості). Спецрада Д 26.102.02 у
Київському національному університеті технологій та
дизайну МОН України (01011, м. Київ, вул. НемировичаДанченка, 2; тел. (044) 256-21-86). Науковий консультант – Скиба М. Є., доктор тех. наук, професор, ректор
(Хмельницький національний університет). Опоненти:
Щербань Ю. Ю., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології легкої промисловості (ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»); Пєтухов А. Д., доктор тех. наук, професор кафедри хімічної технології композиційних матеріалів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»); Стухляк П. Д., доктор тех. наук, професор
кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій (Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя). (303/3)
Петренко Олександр Миколайович, доцент кафедри
електричного транспорту Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Наукові основи вибору оптимальних параметрів
та режимів роботи систем охолодження асинхронних
тягових двигунів електротранспорту» (05.22.09 – електротранспорт). Спецрада Д 64.050.15 у Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний
інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант –
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Любарський Б. Г., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри електричного транспорту та тепловозобудування (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). Опоненти: Матусевич О. О.,
доктор тех. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна); Бабаєв М. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки
та електромеханіки (Український державний університет
залізничного транспорту); Кононов Б. Т., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри електротехнічних систем
комплексів озброєння та військової техніки (Харківський
національний університет Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба). (361/3)
Гайдук Сергій Валентинович, провідний науковий
співробітник кафедри фізичного матеріалознавства
Запорізького національного технічного університету:
«Розвиток і застосування наукових принципів легування
для розробки жароміцних нікелевих сплавів з гарантованими властивостями» (05.02.01 – матеріалознавство).
Спецрада Д 17.052.01 у Запорізькому національному технічному університеті МОН України (69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64; тел. (061) 769-82-36). Науковий
консультант – Бєліков С. Б., доктор тех. наук, професор,
лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, ректор, професор кафедри фізичного матеріалознавства (Запорізький національний технічний університет).
Опоненти: Калініна Н. Є., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри технології виробництва (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Балицький О. І., доктор тех. наук, професор, завідувач
лабораторії водневої стійкості конструкційних матеріалів (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН
України); Міщенко В. Г., доктор тех. наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки,
завідувач кафедри прикладної фізики та наноматеріалів
(Запорізький національний університет). (365/3)
Маляр Микола Миколайович, доцент кафедри кібернетики і прикладної математики ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»: «Інформаційна технологія
обмежено-раціонального багатокритеріального вибору
в соціо-економічних системах» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 26.001.51 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Волошин О. Ф.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри моделювання складних систем (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Зайченко Ю. П.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

інститут імені Ігоря Сікорського»); Литвинов В. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних
технологій та програмної інженерії (Чернігівський національний технологічний університет); Шостак І. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). (476/3)
Халімончук Володимир Адамович, провідний науковий співробітник Державного науково-технічного центру
з ядерної та радіаційної безпеки: «Розробка, впровадження та використання моделей просторової кінетики для
обґрунтування безпеки ядерних енергетичних реакторів
України» (05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки).
Спецрада Д 26.167.01 в Інституті ядерних досліджень
НАН України (03680, м. Київ, просп. Науки, 47; тел. (044)
525-23-49). Опоненти: Eugenius U puras (Еугеніюс Ушпурас), Dr. Habil (доктор тех. наук), професор, академік АН
Литви, завідувач лабораторії безпеки ядерних установок
(Литовський енергетичний інститут); Ганн В. В., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник (ННЦ
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України);
Литвинський Л. Л., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, експерт компанії AJC Developpement.
(492/3)
Шкриль Олексій Олександрович, професор кафедри
будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України: «Чисельний
аналіз тріщиностійкості просторових призматичних і кругових тіл складної форми при дії поверхневих та об’ємних
сил різної природи» (05.23.17 – будівельна механіка).
Спецрада Д 26.056.04 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037,
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 248-3265). Науковий консультант – Пискунов С. О., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри будівельної механіки
(Київськоий національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Бобир М. І., доктор тех.
наук, професор, член-корреспондент НАН України, директор Механіко-машинобудівного інституту (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Карнаухов В. Г., доктор
фіз.-мат. наук, професор, член-корреспондент НАН України, завідувач відділу термопружності (Інститут механіки
імені С. П. Тимошенка НАН України); Чибіряков В. К., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Київський національний університет будівництва
і архітектури МОН України). (494/3)
Бричка Сергій Якович, докторант кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну:
«Розвиток наукових основ створення функціональних
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матеріалів з нанотрубками» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.102.06 у Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України
(01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. 25621-86). Науковий консультант – Супрун Н. П., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства
та експертизи текстильних матеріалів (Київський національний університет технологій та дизайну). Опоненти:
Сарібєкова Д. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції (Херсонський національний технічний
університет); Дмитрик В. В., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри зварювання (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Каздобін К. О., доктор хім. наук, завідувач відділу
хімічного і інформаційного аналізу (Інститут загальної
та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України). (539/3)
Кудря Володимир Григорович, докторант Одеського національного політехнічного університету: «Моделі та методи створення високочастотних компонентів
комп’ютерних систем» (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 консультант – Ситніков В. С., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних
систем (Одеський національний політехнічний університету). Опоненти: Ліщинська Л. Б., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
та інформаційних систем (Вінницький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету МОН України);
Мусієнко М. П., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри комп’ютерної інженерії (Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України);
Кривуля Г. Ф., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри автоматизації проектування обчислювальної
техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). (541/3)
Євсеєв Сергій Петрович, доцент кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Методологія
побудови системи безпеки банківських інформаційних
ресурсів» (21.05.01 – інформаційна безпека держави).
Спецрада Д 26.062.17 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-70-22). Науковий консультант – Грищук Р. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу
інформаційної та кібернетичної безпеки наукового центру
(Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова). Опоненти: Хорошко В. О., доктор тех. наук, професор,
8

професор кафедри безпеки інформаційних технологій
(Національний авіаційний університет); Кудін А. М., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, керівник
проектів і програм департаменту безпеки Національного
банку України; Іванченко С. О., доктор тех. наук, доцент,
професор спеціальної кафедри № 1 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»). (545/3)
Коханов Олександр Борисович, завідувач кафедри радіотехнічних пристроїв Одеського національного
політехнічного університету: «Розробка наукових основ
і засобів зниження похибки вимірювального перетворення радіосигналів у вимірювальних радіоприймачах»
(05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне
забезпечення). Спецрада Д 41.052.09 в Одеському національному політехнічному університеті МОН України
(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 70585-77). Науковий консультант – Чечельницький В. Я.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри радіотехнічних пристроїв (Одеський національний політехнічний
університет). Опоненти: Руженцев І. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри метрології та технічної експертизи (Харківський національний університет радіоелектроніки); Микийчук М. М., доктор тех. наук, професор, директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (Національний університет «Львівська політехніка»); Осадчук О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри радіотехніки (Вінницький
національний технічний університет). (599/3)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Мальченко Олег Євгенович, старший науковий співробітник відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України: «Артилерійський арсенал Київської фортеці у другій половині XVII ст.: формування, структура, функції»
(07.00.01 – історія України). 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 – Папакін Г. В., доктор істор. наук,
директор (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України). Опоненти:
Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач
кафедри історії середніх віків і візантиністики (Львівський
національний університет імені Івана Франка МОН України); Кулаковський П. М., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри країнознавства (Національний університет «Острозька академія» МОН України); Леп’явко С. А.,
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії
України (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя МОН України). (313/3)
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Чмелик Роман Петрович, директор КЗ Львівської
облради «Львівський історичний музей»: «Сучасне
українсько-польське пограниччя: державний кордон та
ідентичність населення» (07.00.05 – етнологія). 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 – Павлюк С. П.,
доктор істор. наук, професор, академік НАН України,
директор (Інститут народознавства НАН України). Опоненти: Борисенко В. К., доктор істор. наук, професор,
завідувач відділу архівних наукових фондів рукописів та
фонозаписів (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України);
Красівський О. Я., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права (Львівський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України); Сілецький Р. Б., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри етнології (Львівський національний
університет імені Івана Франка МОН України). (318/3)
Щербань Олена Василівна, докторант кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської державної академії культури: «Еволюція традицій використання глиняного посуду в народній культурі харчування українців
Наддніпрянщини другої половини XIX – початку XXI ст.»
(07.00.05 – етнологія). 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 – Павлюк С. П., доктор істор. наук, професор,
академік НАН України, директор (Інститут народознавства
НАН України). Опоненти: Кожолянко Г. К., доктор істор.
наук, професор, голова Буковинського етнографічного
товариства; Сополига М. Д., доктор істор. наук, директор
(Музей української культури, м. Свидник, Словаччина);
Франко О. О., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри етнології (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України). (327/3)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Ужва Алла Миколаївна, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського: «Сталий розвиток сільськогосподарського сектору економіки регіону та стратегія
його реалізації» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському національному економічному університеті
МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел.
(0352) 47-50-59). Науковий консультант – Язлюк Б. О.,
доктор екон. наук, професор, декан факультету аграрної
економіки і менеджменту (Тернопільський національний
економічний університет). Опоненти: Іртищева І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

менту (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова МОН України); Копитко В. І., доктор
екон. наук, професор, декан факультету (Львівська філія
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна
МОН України); Панухник О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів (Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя МОН України). (40/3)
Литвинчук Ірина Леонідівна, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського національного агроекологічного університету: «Управління інтелектуальною
власністю в системі науково-освітнього забезпечення
аграрної економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 14.083.02
у Житомирському національному агроекологічному
університеті МОН України (10008, м. Житомир, бульв.
Старий, 7; тел. (0412) 37-49-31). Науковий консультант – Скидан О. В., доктор екон. наук, професор, ректор (Житомирський національний агроекологічний університет). Опоненти: Володін С. А., доктор екон. наук,
старший науковий співробітник, член-кореспондент
НААН України, директор (Інститут інноваційного провайдингу); Курило Л. І., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри маркетингу та управління бізнесом
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Сіренко Н. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та
страхування (Миколаївський національний аграрний
університет). (96/3)
Логоша Роман Васильович, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету: «Розвиток ринку овочевої продукції в Україні: теорія, методологія, практика»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті МОН України (10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел. (0412)
37-49-31). Науковий консультант – Мороз О. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,
маркетингу та економіки (Вінницький національний технічний університет). Опоненти: Захарчук О. В., доктор
екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
України); Павленчик Н. Ф., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки, менеджменту та готельноресторанного бізнесу (Львівський державний університет фізичної культури); Вишневська О. М., доктор екон.
наук, професор, декан обліково-фінансового факультету (Миколаївський національний аграрний університет).
(97/3)
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Станкевич Ірина Володимирівна, в. о. завідувача кафедри менеджменту та маркетингу Одеської національної
академії зв’язку імені О. С. Попова: «Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.820.03 у Дніпропетровському національному
університеті залізничного транспорту імені академіка
Всеволода Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпро, вул.
Академіка Лазаряна, 2; тел. (056) 776-59-47). Науковий
консультант – Воробієнко П. П., доктор тех. наук, професор, ректор (Одеська національна академія зв’язку імені
О. С. Попова МОН України). Опоненти: Андрушків Б. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва (Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя МОН України); Грозний І. С., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу (ПВНЗ «Європейський університет»); Парсяк В. Н., доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки
моря (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова МОН України). (147/3)
Борзенко Олена Олександрівна, завідувач сектору
міжнародних фінансових досліджень Інституту економіки та прогнозування НАН України: «Геоекономічні імперативи функціонування фінансових ринків» (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 – Хаджинов І. В., доктор екон. наук,
професор, проректор з наукової роботи (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України,
м. Вінниця). Опоненти: Лук’яненко Д. Г., доктор екон.
наук, професор, ректор (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Луцишин З. О., доктор екон. наук, професор,
заступник директора (Науково-методичний центр організації навчального процесу Київського національного
університету імені Тараса Шевченка МОН України); Якубовський С. О., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова МОН України). (241/3)
Левченко Валентина Петрівна, доцент кафедри
фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського
національного університету технології та дизайну: «Ринок
небанківських фінансових послуг в Україні: проблеми становлення та стратегій розвитку» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 27.855.01 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08200,
м, Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-09-94).
Науковий консультант – Барановський О. І., доктор екон.
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наук, професор, проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Університет банківської справи»). Опоненти: Виговська В. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет); Гаманкова О. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри страхування (ДВНЗ «Київський національний економічний університет Імені Вадима Гетьмана»); Ткаченко Н. В., доктор
екон. наук, професор, заступник директора з навчальної роботи (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
(244/3)
Дунська Алла Рашидівна, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.002.23 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 – Гавриш О. А., доктор тех. наук, професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, професор кафедри міжнародної економіки (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Савіна Г. Г.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Херсонський національний технічний університет);
Ганущак-Єфіменко Л. М., доктор екон. наук, професор,
декан факультету підприємництва та права (Київський
національний університет технологій та дизайну); Пєтухова О. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування (Національний університет харчових технологій). (260/3)
Лишенко Маргарита Олександрівна, доцент кафедри
статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу Сумського національного аграрного університету:
«Механізми ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному
технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти:
Колодійчук В. А., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри менеджменту імені професора Є. В. Храпливого (Львівський національний аграрний університет);
Зайцев Ю. О., доктор екон. наук, доцент, начальник
(Центральна об’єднана податкова інспекція ГУ ДФС
у Харківській області); Лагодієнко В. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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приємництва і торгівлі (Одеська національна академія
харчових технологій). (389/3)
Турський Ігор Володимирович, доцент кафедри
економіки та фінансів Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя: «Соціальногуманітарний розвиток підприємництва регіонів України»
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» МОН
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57;
тел. (0342) 23-15-74). Науковий консультант – Кирич Н. Б.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері (Тернопільський національний
технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Бєлікова Н. В., доктор екон. наук, доцент, вчений секретар
(НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України);
Забарна Е. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економічних систем і управління інноваційним
розвитком (Одеський національний політехнічний університет); Ковальська Л. Л., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
справи (Луцький національний технічний університет).
(402/3)
Білик Вікторія Вікторівна, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН
України: «Інноваційно-інвестиційна складова в системі економічної безпеки підприємницької діяльності»
(05.00.04 – 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 – Прямухіна Н. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
та економічної безпеки (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України).
Опоненти: Вартанова О. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри міжнародних економічних відносин
(Київський національний торговельно-економічний університет МОН України); Коломицева О. В., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу (Черкаський державний технологічний університет МОН України); Крейдич І. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та
прикладної економіки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України). (454/3)
Пристемський Олександр Станіславович, доцент
кафедри обліку та оподаткування ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет» МОН України: «Фінансова безпека розвитку сільського господарства України:
теорія, методологія, практика» (08.00.08 – гроші, фінанси
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і кредит). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський
університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. 450-99-31). Науковий
консультант – Танклевська Н. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів (ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет» МОН
України). Опоненти: Ґудзь О. Є., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Державний університет телекомунікацій МОН України); Давиденко Н. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Трусова Н. В., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування
(Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН України). (458/3)
Пріхно Ірина Миколаївна, доцент кафедри фінансів
Черкаського державного технологічного університету
МОН України: «Фінансове забезпечення соціальної сфери: теорія і методологія» (08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський
університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. 450-99-31). Науковий консультант – Шпильова В. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту
(Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет» МОН
України). Опоненти: Мельник В. М., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Танклевська Н. С., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та
фінансів (Херсонський державний аграрний університет
МОН України); Тропіна В. Б., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН
України). (459/3)
Сахно Андрій Анатолійович, доцент кафедри фінансів
ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»
МОН України: «Мотивація економічної діяльності машинобудівних підприємств: теорія, методологія і практика»
(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 – Гривківська О. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, екології та практичного підприємництва (ПВНЗ «Європейський університет» МОН України). Опоненти: Коломицева О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
економічної кібернетики та маркетингу (Черкаський державний технологічний університет МОН України); Парсяк В. Н., доктор екон. наук, професор, декан факультету
економіки моря, професор кафедри економіки та органі11
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зації виробництва (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України); Романова Л. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
маркетингу (Міжрегіональна академія управління персоналом МОН України). (460/3)
Шостаковська Антоніна Віталіївна, доцент кафедри
господарсько-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, м. Кривий Ріг: «Формування системи контролю якості розвитку промислових підприємств» (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. 450-99-31). Науковий консультант – Храпкіна В. В., доктор екон. наук, професор, перший проректор (ПВНЗ «Київський університет ринкових відносин»
МОН України). Опоненти: Андрушків Б. М., доктор екон.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту, інноваційної діяльності та підприємництва (Тернопільський національний
технічний університет імені Івана Пулюя МОН України);
Грозний І. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу та менеджменту (ПВНЗ «Європейський університет» МОН України); Жилінська Л. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу
та підприємництва (Класичний приватний університет).
(461/3)
Семененко Інна Максимівна, завідувач кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Інституційне забезпечення сталого розвитку регіону на засадах
цільового управління підприємствами» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності; 08.00.05 – розвиток продуктивних
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 29.051.01 у
Східноукраїнському національному університеті імені
Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42).
Науковий консультант – Бузько І. Р., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародної економіки і
туризму (Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля). Опоненти: Андрушків Б. М.,
доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри менеджменту, інноваційної діяльності та підприємництва (Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя);
Ахромкін Є. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економічної безпеки, публічного управління
та адміністрування (Житомирський державний технологічний університет); Ліпич Л. Г., доктор екон. наук,
професор, декан факультету економіки та управління
(Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). (464/3)
12

Замасло Ольга Теодорівна, доцент кафедри фінансів,
грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка: «Податкова система України в умовах євроінтеграції» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 26034-02). Науковий консультант – Крупка М. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового
обігу і кредиту (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Варналій З. С., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри фінансів (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Опарін В. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Пасічник Ю. В.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (467/3)
Григор’єв Геннадій Степанович, доцент кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія» МОН України: «Державне регулювання
фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації:
теорія і методологія» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.840.01
у Львівському торговельно-економічному університеті
Центральної спілки споживчих товариств України (79005,
м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-6550). Опоненти: Вовчак О. Д, доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН
України); Коваленко М. А., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Херсонський національний технічний університет МОН України); Черничко Т. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів (Мукачівський
державний університет МОН України). (470/3)
Лаврук Віталій Валерійович, доцент кафедри геодезії та землеустрою Подільського державного аграрно-технічного університету: «Економічна модернізація
тваринництва як умова продовольчого забезпечення
населення України» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 71.831.02 у
Подільському державному аграрно-технічному університеті МОН України (32301, м. Кам’янець-Подільський,
вул. Шевченка, 13; тел. (03849) 2-52-18). Науковий консультант – Іванишин В. В., доктор екон. наук, професор,
ректор (Подільський державний аграрно-технічний університет). Опоненти: Ібатулін М. І., доктор екон. наук,
професор кафедри адміністративного менеджменту та
зовнішньоекономічної діяльності (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Пуцентейло П. Р., доктор екон. наук, професор кафедри обліку
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та економіко-правового забезпечення агропромислового
бізнесу (Тернопільський національний економічний університет); Свиноус І. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (Білоцерківський національний агарний університет). (543/3)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Бродецька Юлія Юріївна, доцент кафедри філософії
Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара: «Феномен цілісності суспільства: автентичність
форм та практики конструювання» (09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії). Спецрада Д 08.051.11 у
Дніпровському національному університеті імені Олеся
Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Опоненти: Голубович І. В., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри філософії
та основ загальногуманітарного знання (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Палагута В. І.,
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри
інженерної педагогіки (Національна металургійна академія України); Чернієнко В. О., доктор філософ. наук,
доцент, завідувач кафедри філософії (Національний
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). (236/3)
Богомолець Ольга Вадимівна, народний депутат
України, Верховна Рада України: «Феномен української
домашньої ікони» (09.00.12 – українознавство – філософські науки). Спецрада Д 26.001.43 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Кривда Н. Ю.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
української філософії та культури (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Остащук І. Б., доктор філософ. наук, професор, професор
кафедри культурології (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Чорний В. С., доктор
філософ. наук, професор, начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)
(Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського); Ямчук П. М., доктор філософ. наук,
професор, професор кафедри соціально-гуманітарних і
правових дисциплін (Уманський національний університет садівництва). (261/3)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Бондаренко Алла Іванівна, доцент кафедри методики
викладання української мови й літератури Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя: «Образна семантика темпоральності українських поетичних
текстів XX століття в інтегративному вимірі» (10.02.01 –
українська мова). Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64;
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тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Мойсієнко А. К., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики (Інститут філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мацько Л. І., доктор
філол. наук, професор, дійсний член НАПН України,
завідувач кафедри стилістики української мови (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Загнітко А. П., доктор філол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри
загального й прикладного мовознавства і слов’янської
філології (Донецький національний університет імені
Василя Стуса, м. Вінниця); Голобородько К. Ю., доктор
філол. наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
(Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди). (138/3)
Гурко Олена Василівна, доцент кафедри перекладу
та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Функційно-семантична категорія ствердження в українській
літературній мові» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-1885). Опоненти: Іваницька Н. Л., доктор філол. наук, професор, професор кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); Баган М. П., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри української філології та славістики
(Київський національний лінгвістичний університет);
Шабат-Савка С. Т., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри сучасної української мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
(173/3)
Галуцьких Ірина Анатоліївна, доцент кафедри англійської філології Запорізького національного університету:
«Лінгвопоетика тілесності в англійських художніх текстах
модернізму й постмодернізму» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному
університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058,
м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03).
Науковий консультант – Воробйова О. П., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри англійської філології
і філософії мови імені професора О. М. Мороховського
(Київський національний лінгвістичний університет МОН
України). Опоненти: Бехта І. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН
України); Жаботинська С. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України); Шевченко І. С., доктор філол. наук,
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професор, професор кафедри англійської філології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). (400/3)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Барабаш Ольга Олегівна, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»: «Юридично значуща поведінка: загальнотеоретична
характеристика» (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 консультант – Гарасимів Т. З., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри теорії та філософії права (ННІ права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Погребняк С. П., доктор юрид. наук,
професор, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів; Лук’янов Д. В., доктор юрид. наук, доцент,
член-кореспондент НАПрН України, головний науковий
співробітник сектору порівняльного правознавства (НДІ
державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН України); Мельничук О. С., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції (Національний університет «Одеська юридична академія»). (145/3)
Крупнова Любов Василівна, доцент кафедри кримінального права і правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука: «Система виконавчого провадження в
Україні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх
справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна,
26; тел. (056) 370-98-00). Науковий консультант – Теремецький В. І., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри університетської освіти і права (ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Музичук О. М., доктор юрид. наук, професор, декан факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх
справ); Шопіна І. М., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративноправових дисциплін (Львівський державний університет
внутрішніх справ); Ігонін Р. В., доктор юрид. наук, доцент,
керівник департаменту з питань запобігання політичної
корупції (Національне агентство з питань запобігання
корупції). (167/3)
Чайка Вікторія Вікторівна, доцент кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби
України: «Правові форми реалізації державної податкової політики України» (12.00.07 – адміністративне право
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і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної
служби України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий консультант – Касьяненко Л. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри фінансового права (Університет
державної фіскальної служби України). Опоненти: Кучерявенко М. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри фінансового права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого МОН України); Латковська Т. А., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»);
Монаєнко А. О., доктор юрид. наук, професор, директор
Центру східноєвропейського права (Інститут законодавства Верховної Ради України). (289/3)
Коверзнев Вадим Олександрович, суддя, заступник голови Деснянського районного суду м. Чернігова: «Господарсько-правове забезпечення кооперації в
Україні» (12.00.04 – господарське право, господарськопроцесуальне право). Спецрада Д 11.170.02 в Інституті
економіко-правових досліджень НАН України (01032,
м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 620-0214). Науковий консультант – Віхров О. П., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри правових дисциплін
(ННІ історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України). Опоненти:
Подцерковний О. П., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет
«Одеська юридична академія» МОН України); Шаповалова О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
господарського права (Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля МОН України); Поєдинок В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
господарського права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (496/3)
Різак Михайло Васильович, помічник-консультант
народного депутата України, Верховна Рада України:
«Адміністративно-правове забезпечення обігу та обробки
персональних даних в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків,
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант – Гусаров С. М., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист
України, професор кафедри адміністративного права
і процесу факультету № 3 (Харківський національний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Настюк В. Я.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
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України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого); Левченко К. Б., доктор юрид.
наук, професор, президент ГО «Ла Страда – Україна»;
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, завідувач докторантури та аспірантури (Національна академія внутрішніх
справ). (516/3)
Трофімцов Владислав Анатолійович, старший науковий співробітник НДІ публічного права: «Адміністративно-правовий механізм протидії тероризму в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27;
тел. 739-81-81). Науковий консультант – Лошицький М. В.,
доктор юрид. наук, професор, ректор (Національна академія прокуратури України). Опоненти: Синявська О. Ю.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Гетьман Є. А.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень НАПрН України; Сербин Р. А., доктор
юрид. наук, старший науковий співробітник, проректор
(Національна академія внутрішніх справ). (519/3)
Антонов Володимир Олександрович, старший науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самоврядування Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України: «Конституційно-правові
засади національної безпеки України» (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.
(044) 278-51-55). 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»); Берназюк Я. О., доктор
юрид. наук, доцент, суддя Верховного Суду України; Крусян А. Р., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного
та адміністративного права (Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету
«Одеська юридична академія»). (530/3)
Ліховіцький Ярослав Олександрович, доцент кафедри
кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»: «Кримінологічні засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом державної
кримінально-виконавчої служби України» (12.00.08 –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і
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права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ,
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий
консультант – Колб О. Г., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Степанюк А. Х., доктор юрид. наук, професор,
декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого); Трубніков В. М.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна); Рябчинська О. П., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права (Інститут права імені професора В. С. Сташиса).
(535/3)
Журавльова Ганна Семенівна, кандидат юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри конституційного права Запорізького національного університету: «Принцип рівності та заборони дискримінації у конституційному праві»
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право).
Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул.
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант – Савчин М. В., доктор юрид. наук, професор, директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного
права (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).
Опоненти: Батанов О. В., доктор юрид. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу конституційного
права та місцевого самоврядування (Інститут держави і
права імені В. М. Корецького НАН України); Мішина Н. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного права (Національний університет «Одеська
юридична академія»); Чижмарь К. І., доктор юрид. наук,
заслужений юрист України, директор (Інститут права та
післядипломної освіти Міністерства юстиції України).
(602/3)
Кириченко Юрій Вікторович, кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри політології та права Запорізького національного технічного університету: «Конституційно-правове регулювання прав людини в Україні в
контексті гармонізації з законодавством європейських
держав» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне
право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий
консультант – Максакова Р. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та трудового права (Запорізький національний
технічний університет). Опоненти: Серьогін В. О., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна); Батанов О. В., доктор
юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник
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відділу конституційного права та місцевого самоврядування (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України); Васильченко О. П., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
(603/3)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Проворова Євгенія Михайлівна, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теорія
та практика методичної підготовки майбутнього вчителя
музики на засадах праксеологічного підходу» (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). Опоненти: Євтух М. Б.,
доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України,
академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України; Лабунець В. М., доктор пед. наук, професор, декан
педагогічного факультету (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Василенко Л. М., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії
і методики музичної освіти та хореографії (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького). (34/3)
Масич Віталій Васильович, доцент кафедри фізики,
електротехніки і електроенергетики Української інженерно-педагогічної академії: «Теоретичні і методичні засади
формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий консультант – Золотухіна С. Т., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої
школи (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Лузан П. Г., доктор
пед. наук, професор, головний науковий співробітник
лабораторії науково-методичного супроводу підготовки
фахівців у коледжах і технікумах (Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України); Хоменко В. Г., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних
технологій в управлінні та навчанні й інформатики (Бердянський державний педагогічний університет); Козловський Ю. М., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
педагогіки і соціального управління (Національний університет «Львівська політехніка»). (82/3)
Рудевіч Наталія Валентинівна, доцент кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем Національного
технічного університету «Харківський політехнічний
інститут»: «Система професійної підготовки майбутніх
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інженерів з автоматизації енергосистем» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 64.108.01
в Українській інженерно-педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057)
733-78-59). Науковий консультант – Лазарєв М. І., доктор
пед. наук, професор, проректор з наукової роботи (Українська інженерно-педагогічна академія). Опоненти: Богданов І. Т., доктор пед. наук, професор, ректор (Бердянський державний педагогічний університет); Лузан П. Г.,
доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); Осадчий В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри інформатики
і кібернетики (Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького). (83/3)
Литовченко Ірина Миколаївна, доцент кафедри
англійської мови технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Теорія і практика корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. 440-63-88). Опоненти: Бідюк Н. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри практики
іноземної мови та методики викладання (Хмельницький
національний університет); Мукан Н. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри іноземних мов (Національний університет «Львівська політехніка»); Бабушко С. P.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри туризму
(Національний університет фізичного виховання і спорту
України). (144/3)
Клименко Юлія Анатоліївна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини:
«Соціально-педагогічні засади розвитку есперанто-руху
в Україні (кінець XIX – середина 30-х років XX століття)»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН України
(20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82).
Науковий консультант – Коляда Н. М., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та
соціальної роботи (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини). Опоненти: Петренко О. Б., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
теорії та методики виховання (Рівненський державний
гуманітарний університет); Радул О. С., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри педагогіки дошкільної та
початкової освіти (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка); Панасенко Е. А., доктор пед. наук, доцент, професор
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кафедри педагогіки вищої школи (ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ).
(204/3)
Дудка Тетяна Юріївна, доцент кафедри менеджменту
та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Просвітницький туризм в історико-педагогічних
умовах IX – 30-pp. XX століття» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,
9; тел. 234-11-08). Опоненти: Завгородня Т. К., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки імені
Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Конох А. П.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та
методики фізичної культури і спорту (Запорізький національний університет); Кондрацька Г. Д., доктор пед. наук,
доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін і туризму (Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка). (214/3)
Каричковський Василь Дмитрович, професор кафедри фінансів та кредиту ПВНЗ «Інститут екології економіки і права»: «Теорія і практика професійної підготовки
майбутніх менеджерів в університетах аграрного профілю: порівняльний аналіз» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9;
тел. 234-11-08). Опоненти: Сущенко Л. О., доктор пед.
наук, доцент, професор кафедри освіти та управління
навчальним закладом (Класичний приватний університет); Романовський О. О., доктор пед. наук, професор,
ректор (Українсько-американський університет Конкордія); Амеліна С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри іноземної філології і перекладу (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
(215/3)
Дичківська Іллона Миколаївна, завідувач кафедри
педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені
професора Т. І. Поніманської Рівненського державного
гуманітарного університету: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів
до інноваційної педагогічної діяльності» (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) 700-35-27). Опоненти:
Зданевич Л. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових
методик (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
МОН України); Гнізділова О. А., доктор пед. наук, профеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

сор, завідувач кафедри дошкільної освіти (Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України); Штефан Л. В., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри педагогіки, методики та
менеджменту освіти (Українська інженерно-педагогічна
академія МОН України). (226/3)
Чернящук Наталія Леонідівна, доцент кафедри
комп’ютерних технологій Луцького національного технічного університету: «Теорія і практика управління якістю
підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету» (13.00.06 – теорія і
методика управління освітою). Спецрада Д 73.053.04 у
Черкаському національному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий консультант – Клокар Н. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти
(ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Галус О. М., доктор пед. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія); Боднар О. С., доктор пед. наук,
професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка); Борова Т. А., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології (Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця). (347/3)
Гриджук Оксана Євгенівна, доцент кафедри соціології і культурології ДВНЗ «Національний лісотехнічний
університет України»: «Теоретико-методичні засади формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх
фахівців лісотехнічних спеціальностей» (13.00.02 – теорія та методика навчання – українська мова). Спецрада
Д 67.051.03 у Херсонському державному університеті
МОН України (73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27;
тел. (0552) 22-62-63). Науковий консультант – Дроздова І. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
українознавства (Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Опоненти: Хом’як І. М., доктор пед. наук,
професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри
української мови і літератури (Національний університет
«Острозька академія»); Копусь О. А., доктор пед. наук,
професор, перший проректор із навчальної та науковопедагогічної роботи (Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського); Климова К. Я., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
лінгвометодики та культури фахової мови (Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН
України). (368/3)
Кривильова Олена Анатоліївна, доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Бердянського державного педагогічного університету: «Про17
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ектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх
викладачів професійно-технічних навчальних закладів»
(13.00.04 – теорія та 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 – Сосницька Н. Л., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри вищої математики і фізики
(Таврійський державний агротехнологічний університет).
Опоненти: Горбатюк Р. М., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри машинознавства і транспорту (Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка); Сущенко Т. І., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри освіти та управління
навчальним закладом (Класичний приватний університет); Савчин М. В., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка). (372/3)
Шквир Оксана Леонідівна, доцент кафедри педагогіки
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: «Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх
учителів початкової школи до проведення педагогічних
досліджень» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України (10008,
м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-1417). Науковий консультант – Дубасенюк О. А., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка). Опоненти: Желанова В. В., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри теорії та історії педагогіки (Київський університет
імені Бориса Грінченка); Кічук Н. В., доктор пед. наук, професор, декан педагогічного факультету (Ізмаїльський державний гуманітарний університет); Онищук Л. А., доктор
пед. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку
освіти (Інститут педагогіки НАПН України). (379/3)
Кравченко Олена Іванівна, доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними
закладами ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»: «Теоретико-методологічні засади моделювання стратегічного розвитку університету»
(13.00.06 – теорія і методика управління освітою). Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703,
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61).
Науковий консультант – Хриков Є. М., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»).
Опоненти: Алфімов В. М., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля); Єльнико18

ва Г. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту (Українська інженерно-педагогічна академія); Харківська А. А., доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки та психології, проректор з науково-педагогічної роботи (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської облради). (406/3)
Гончар Людмила Вікторівна, провідний науковий
співробітник лабораторії виховання в сім’ї та закладах
інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН
України: «Теоретико-методичні засади формування
гуманних батьківсько-дитячих взаємин» (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
консультант – Бех І. Д., доктор психол. наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України, директор (Інститут проблем виховання НАПН України). Опоненти: Шевченко Г. П., доктор пед. наук, професор, дійсний член
(академік) НАПН України, директор НДІ духовного розвитку людини, завідувач кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля);
Федяєва В. Л., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Петухова (Херсонський державний
університет); Сопівник І. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних
технологій в освіті (Національний університет біоресурсів
і природокористування України). (418/3)
Довгань Надія Юріївна, професор кафедри здоров’я,
соціальних комунікацій та інформаційних технологій
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку
людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»: «Теоретичні і методичні основи
виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи» (13.00.07 – теорія і методика виховання;
13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті
проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул.
М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий
консультант – Бех І. Д., доктор психол. наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України, директор (Інститут проблем виховання НАПН України). Опоненти: Носко М. О., доктор пед. наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, ректор (Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Тимошенко О. В., доктор пед. наук, професор, декан факультету
фізичного виховання та спорту (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Сичов С. О.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри біобезпеки та здоров’я людини (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). (419/3)
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МЕДИЧНІ НАУКИ
Степанченко Костянтин Анатолійович, доцент кафедри неврології та дитячої неврології Харківської медичної
академії післядипломної освіти МОЗ України: «Головний
біль напруження у підлітків: механізми формування,
перебіг, терапія, прогноз» (14.01.15 – нервові хвороби).
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). Опоненти:
Міщенко Т. С., доктор мед. наук, професор, керівник
відділу судинної патології головного мозку (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»);
Литвиненко Н. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною
генетикою (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України); Гриб В. А., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). (9/3)
Ушко Наталія Олексіївна, доцент кафедри щелепнолицевої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Патогенез, диференційна діагностика, хірургічне лікування та
профілактика ускладнень у хворих з амелобластомами
щелеп» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.613.09
у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). Науковий консультант – Тимофєєв О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Лісова І. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології, хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
(Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України); Копчак А. В., доктор мед. наук, професор,
директор Стоматологічного медичного центру (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України); Гулюк А. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри хірургічної стоматології (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (100/3)
Уманець Микола Миколайович, завідувач групи по
розробці нових технологій вітреоретинальної хірургії відділу вітреоретинальної та лазерної хірургії ДУ «Інститут
очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН
України»: «Експериментальне та клінічне обґрунтування
застосування високочастотного електрозварювання біологічних тканин у вітреоретинальній хірургії» (14.01.18 –
офтальмологія). Спецрада Д 41.556.01 у ДУ «Інститут
очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН
України» (65058, м. Одеса, Французький бульв., 49/51;
тел. (048) 729-84-62). Науковий консультант – Пасєчнікова Н. В., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
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НАМН України, директор (ДУ «Інститут очних хвороб і
тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»).
Опоненти: Завгородня Н. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри офтальмології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Сергієнко А. М.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Ульянова Н. А., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Одеський національний медичний університет МОЗ
України). (152/3)
Рибін Андрій Ігорович, доцент кафедри хірургії № 4
з курсом онкології Одеського національного медичного
університету МОЗ України: «Оптимізація медикаментозного лікування хворих на рак яєчників: медико-біологічні
основи прогнозування та подолання платинорезистентності» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ України (03022, м. Київ,
вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 259-01-86). Опоненти:
Ковальов О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри онкології (ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти» МОЗ України); Сивак Л. А., доктор мед. наук, завідувач науково-дослідного відділення
хіміотерапії солідних пухлин (Національний інститут раку
МОЗ України); Карташов С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри онкогінекології, акушерства і
гінекології (Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України). (513/3)
Мєдвєдкова Світлана Олександрівна, доцент кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології
ФПО Запорізького державного медичного університету
МОЗ України: «Реабілітація хворих, які перенесли мозковий ішемічний півкульовий інсульт (діагностика, лікування, прогноз)» (14.01.15 – нервові хвороби). 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). Опоненти: Морозова О. Г.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри рефлексотерапії (Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України); Кузнєцова С. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач відділу судинної патології головного
мозку (ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова
НАМН України»); Шкробот С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (560/3)
Баранніков Костянтин Володимирович, головний спеціаліст відділу моніторингу, електронної систематизації
та захисту інформації управління координації центрів
реформ МОЗ України: «Ендоскопія та малоінвазивна
хірургія у діагностиці та лікуванні раку шлунка на ранніх
стадіях» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 64.609.01 у
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Харківській медичній академії післядипломної освіти
МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел.
(057) 711-35-56). Науковий консультант – Нікішаєв В. І.,
доктор мед. наук, головний науковий співробітник (Український НПЦ екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф). Опоненти: Бойко В. В., доктор мед. наук,
професор, академік НАМН України, завідувач кафедри
хірургії № 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Ковальов О. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри онкології (ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»);
Лаврик А. С., доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник відділу хірургії стравоходу та реконструктивної гастроентерології (Національний інститут
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН
України). (578/3)
Бенедикт Володимир Володимирович, доцент кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Клініко-патогенетичне
обґрунтування лікувальної тактики на етапах хірургічного
лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий консультант – Дзюбановський І. Я., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти:
Тамм Т. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України); Матвійчук Б. О.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та ендоскопії ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України);
Шапринський В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
(586/3)
Лядова Тетяна Іванівна, доцент кафедри загальної та
клінічної імунології та алергології медичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Характеристика імуно-генетичних
порушень у патогенезі, клінічних проявах та наслідках
ВЕБ-інфекції та їх корекція» (14.03.08 – імунологія та
алергологія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»
(61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 73141-84, 731-31-51). Науковий консультант – Попов М. М.,
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Інститут
мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН
України»). Опоненти: Ходак Л. А., доктор мед. наук, про20

фесор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ
України); Кузнецова Л. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та
алергології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Курченко А. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної
імунології та алергології з секцією медичної генетики (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). (606/3)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Рибалкін Микола Вікторович, асистент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету
МОЗ України: «Наукове та експериментальне обґрунтування складу та технології ін’єкційного розчину вакцини
«Кандидоцид» для попередження та лікування кандидозу» (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 64.605.02
у Національному фармацевтичному університеті МОЗ
України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057)
706-35-81). Науковий консультант – Філімонова Н. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології і імунології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Казарінов М. О.,
доктор фарм. наук, професор, в. о. завідувача лабораторії технології готових лікарських засобів (ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
МОЗ України); Краснопольський Ю. М., доктор фарм.
наук, професор кафедри біотехнології і аналітичної хімії
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Мартинов А. В., доктор
фарм. наук, професор, завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології (ДУ «Інститут
мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН
України»). (583/3)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Зосім Ольга Леонідівна, доцент кафедри естрадного
виконавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Сакральний вимір східнослов’янської
духовної пісенності другої половини XVI – початку ХХІ
століття» (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.
280-22-82). Науковий консультант – Герасимова-Персидська Н. О., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри старовинної музики (Національна
музична академія України імені П. І. Чайковського). Опоненти: Медведик Ю. Є., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового
мистецтва (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Мартинюк Т. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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плін і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»); Маркова О. М., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної
культурології (Одеська національна музична академія
імені А. В. Нежданової). (32/3)
Смирна Леся В’ячеславівна, старший науковий співробітник відділу методології мистецької критики Інституту
проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України: «Український мистецький нонконформізм
як соціокультурний феномен 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 – Пучков А. О., доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України,
професор кафедри дизайну (Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка МОН України).
Опоненти: Лагутенко О. А., доктор мистецтвознавства,
професор, член-кореспондент Національної академії
мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва (Національна
академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури України); Сабадаш Ю. С., доктор культурології, професор, професор кафедри культурології
та інформаційної діяльності (Маріупольський державний університет МОН України); Легенький Ю. Г., доктор
філософ. наук, професор, завідувач кафедри дизайну та
реклами (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова МОН України). (71/3)
Павлова Тетяна Володимирівна, доцент кафедри
теорії та історії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв МОН України: «Авангард в образотворчому мистецтві Харкова XX століття» (17.00.05 –
образотворче мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у
Львівській національній академії мистецтв МОН України
(79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 276-14-75).
Науковий консультант – Соколюк Л. Д., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та
історії мистецтва (Харківська державна академія дизайну і мистецтв МОН України). Опоненти: Тарасенко О. А.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного
факультету (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН України); Михайлова Р. Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів (Київський
національний університет технологій та дизайну МОН
України); Лагутенко О. А., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри теорії і історії мистецтва
(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури МОН України). (90/3)
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Повзун Людмила Іванівна, завідувач кафедри камерного ансамблю Одеської національної музичної академії
імені А. В. Нежданової: «Камерність як жанрово-стильова парадигма інструментально-ансамблевої творчості»
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01
у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001, м. Київ,
вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий консультант – Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики
та музичної етнографії (Одеська національна музична
академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури
України). Опоненти: Польська І. І., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії
музики (Харківська державна академія культури Міністерства культури України); Кияновська Л. О., доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії
музики (Львівська національна музична академія імені
М. В. Лисенка Міністерства культури України); Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач
кафедри інтерпретології та теорії музики (Харківський
національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України). (155/3)
АРХІТЕКТУРА
Орленко Микола Іванович, професор кафедри міського будівництва Київського національного університету
будівництва і архітектури: «Проблеми та методи реставрації пам’яток архітектури України (XI – поч. XX ст.)»
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 26.056.02 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України
(03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044)
241-55-80). Науковий консультант – Дьомін М. М., доктор
архітектури, професор, завідувач кафедри міського будівництва (Київський національний університет будівництва і
архітектури). Опоненти: Черкес Б. С., доктор архітектури,
професор, директор Інституту архітектури (Національний університет «Львівська політехніка»); Осиченко Г. О.,
доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури будівель і споруд, дизайну архітектурного
середовища (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова); Коротун І. В.,
доктор архітектури, професор кафедри архітектури (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (343/3)
Шульга Геннадій Михайлович, доцент кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка» МОН України: «Містобудівні основи просторового
планування гірських рекреаційних територій» (18.00.04 –
містобудування та ландшафтна архітектура). Спецрада Д
26.056.02 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 241-55-80). Науковий кон21
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сультант – Панченко Т. Ф., доктор архітектури, професор,
завідувач кафедри ландшафтної архітектури (Київськоий
національний університет будівництва і архітектури МОН
України). Опоненти: Палеха Ю. М., доктор географ. наук,
професор, заступник директора з наукової роботи (ДП
«Український державний НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя»); Шулик В. В., доктор архітектури, професор, директор (ТОВ «Група компаній СП»);
Древаль І. В., доктор архітектури, професор, завідувач
кафедри містобудування (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова).
(354/3)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Посвістак Олеся Анатоліївна, доцент кафедри філософії і політології Хмельницького національного університету: «Становлення психології сім’ї як галузі наукових
знань у XIX – XX століттях» (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 консультант – Потапчук Є. М.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки (Хмельницький національний університет). Опоненти: Осьодло В. І., доктор психол. наук,
професор, начальник Гуманітарного інституту (Національний університет оборони імені Івана Черняховського); Папуча М. В., доктор психол. наук, доцент, завідувач
кафедри загальної та практичної психології (Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя); Бевз Г. М.,
доктор психол. наук, доцент, завідувач лабораторії психології спілкування (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України). (440/3)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Дунаєв Ігор Володимирович, доцент кафедри економічної політики та менеджменту: «Механізми модернізації регіональної економічної політики в Україні в умовах
інтеграційних процесів» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України (61001, м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057)
732-30-42). Науковий консультант – Латинін М. А., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
економічної політики та менеджменту (Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Дєгтяр А. О., доктор наук з держ. управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування
(Харківська державна академія культури Міністерства
культури України); Дєгтярьова І. О., доктор наук з держ.
управління, доцент, професор кафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління міс22

том (Національна академія державного управління при
Президентові України); Миколайчук М. М., доктор наук
з держ. управління, професор, професор кафедри економічної та фінансової політики (Одеський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України). (59/3)
Долот Володимир Денисович, науковий співробітник
наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру
Національного університету цивільного захисту України:
«Механізми державного управління ціноутворенням в
системі охорони здоров’я України» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у
Національному університеті цивільного захисту України
ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94;
тел. (057) 715-63-91). Науковий консультант – Домбровська С. М., доктор наук з держ. управління, професор,
начальник навчально-науково-виробничого центру (Національний університет цивільного захисту України). Опоненти: Борисенко О. П., доктор наук з держ. управління,
професор, завідувач кафедри публічного управління та
митного адміністрування (Університет митної справи та
фінансів МОН України); Дацій Н. В., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри економічної
теорії, інтелектуальної власності та публічного управління (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України); Биркович Т. І., доктор наук з держ.
управління, завідувач кафедри державного управління і
права (Київський університет культури). (179/3)
Антонова Ольга Валеріївна, вчений секретар Дніпропетровського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України: «Формування стратегічної компетентності державних службовців України»
(25.00.03 – державна служба). Спецрада Д 08.866.01 у
Дніпропетровському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул. Гоголя,
29; тел. (056) 794-58-01). Науковий консультант – Серьогін С. М., доктор наук з держ. управління, професор,
директор (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). Опоненти: Сіцінський А. С., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач науково-дослідної частини (Хмельницький
університет управління та права); Сурай І. Г., доктор наук
з держ. управління, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри публічного управління та публічної служби (Національна академія державного управління при Президентові України); Пахомова Т. І., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
регіональної політики та публічного адміністрування
(Одеський регіональний інститут державного управлінСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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ня Національної академії державного управління при
Президентові України). (280/3)
Євмєшкіна Олена Леонідівна, докторант Національної академії державного управління при Президентові
України: «Теоретико-методологічні засади модернізації
системи державного стратегічного планування в Україні» (25.00.01 – теорія та історія державного управління).
Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
(49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29; тел. (056) 794-58-01).
Науковий консультант – Кравченко С. О., доктор наук з
держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного
управління та адміністрування (Таврійський національний
університет імені В. І. Вернадського). Опоненти: Валевський О. Л., доктор наук з держ. управління, професор,
провідний науковий співробітник відділу гуманітарної
безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень); Письменний І. В., доктор наук з держ. управління, професор, декан факультету державного управління
(Дніпропетровський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України); Руденко О. М., доктор наук з
держ. управління, доцент, професор кафедри публічного
управління і менеджменту організацій (Чернігівський національний технологічний університет). (283/3)
Квітка Сергій Андрійович, виконавчий директор Дніпропетровського регіонального відділення Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст
України»: «Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень» (25.00.01 – теорія та історія державного
управління). Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському
регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29; тел. (056)
794-58-01). Науковий консультант – Серьогін С. М., доктор
наук з держ. управління, професор, директор (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Драгомирецька Н. М., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
філософських та соціально-політичних наук (Одеський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України); Кравченко С. О., доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та
адміністрування (Таврійський національний університет
імені В. І. Вернадського); Бульба В. Г., доктор наук з держ.
управління, професор, декан факультету підготовки магістрів державного управління (Харківський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України). (284/3)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

Ботвінов Ростіслав Геннадійович, депутат Дніпропетровської облради: «Розвиток публічної служби особливого призначення в Україні» (25.00.03 – державна
служба). Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському
регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29; тел. (056)
794-58-01). Науковий консультант – Шевченко С. О., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем
(Дніпропетровський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Пахомова Т. І., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування
(Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України); Сіцінський А. С., доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач науково-дослідної частини (Хмельницький університет управління та права);
Калашник Н. С., доктор наук з держ. управління, доцент,
професор кафедри менеджменту освіти (Донецький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
м. Слов’янськ). (314/3)
Прудиус Леся Василівна, заступник директора з
наукової та навчальної роботи Всеукраїнського центру
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Національного
агентства України з питань державної служби: «Управління якістю державної служби України» (25.00.03 –
державна служба). Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул.
Гоголя, 29; тел. (056) 794-58-01). Науковий консультант – Гончарук Н. Т., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри державного управління
та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). Опоненти: Пахомова Т. І., доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування (Одеський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України); Мельников О. Ф., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри інформаційних технологій і систем управління (Харківський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України); Калашник Н. С., доктор наук з держ.
управління, доцент, професор кафедри менеджменту
освіти (Донецький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, м. Слов’янськ). (315/3)
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Кульгінський Євгеній Анатолійович, доцент кафедри
ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський
медичний університет»: «Стратегії розвитку державного
управління системою охорони суспільного здоров’я в
Україні в контексті європейської інтеграції» (25.00.02 –
механізми державного управління). Спецрада Д 17.127.03
у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (0612) 63-99-73).
Науковий консультант – Князевич В. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я (Національна академія державного
управління при Президентові України). Опоненти: Карамишев Д. В., доктор наук з держ. управління, професор,
перший заступник директора, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України);
Лемішко Б. Б., доктор наук з держ. управління, доцент,
головний лікар (Комунальна 5-та міська клінічна поліклініка, м. Львів); Надюк З. О., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри державного управління
(Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). (412/3)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Піщанська Вікторія Миколаївна, доцент кафедри
філософії КВНЗ «Дніпровська академія неперервної
освіти»: «Козацька культура доби українського Бароко: релігійно-естетичний синкретизм духовної сфери»
(26.00.01 – теорія та історія культури – культурологія).
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 консультант – Личковах В. А., доктор
філософ. наук, професор, заслужений працівник народ-
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ної освіти України, професор кафедри естрадного виконавства (Національна академія керівних кадрів культури
і мистецтв Міністерства культури України). Опоненти:
Волков С. М., доктор культурології, професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут культурології
Національної академії мистецтв України); Дубровіна Л. А.,
доктор істор. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, член-кореспондент НАН України, директор (Інститут рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського); Кодьєва О. П., доктор культурології, професор, професор кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін (Київський університет права
НАН України). (14/3)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Рижко Олена Миколаївна, доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю ННІ міжнародних відносин Національного авіаційного університету:
«Плагіат у соціально-комунікаційному вимірі початку XXI
століття: природа явища та історія боротьби» (27.00.01 –
теорія та історія соціальних комунікацій). Спецрада Д
26.001.34 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 448-44-45). Науковий
консультант – Різун В. В., доктор філол. наук, професор,
директор Інституту журналістики, професор кафедри
соціальних комунікацій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Зелінська Н. В.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри
медіакомунікацій (Українська академія друкарства); Кузнєцова Т. В., доктор наук із соц. комунікацій, професор,
декан факультету журналістики (Національний університет «Одеська юридична академія»); Потятиник Б. В.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри нових
медій факультету журналістики (Львівський національний університет імені Івана Франка). (79/3)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Ковальов Іван Михайлович, науковий співробітник
відділу організації наукових досліджень Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
«Індефінітна проблема моментів Стілт’єса та узагальнені
матриці Якобі» (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 – Деркач В. О., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри математичного аналізу
і диференціальних рівнянь (Донецький національний
університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). Опоненти:
Голуб А. П., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
обчислювальної математики (Інститут математики НАН
України); Золотарьов В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник математичного відділення відділу теорії функцій (Фізико-технічний
інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН
України). (4/3)
Гавран Володимир Семенович, молодший науковий
співробітник відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України: «Модулі Коена-Маколея над поверхневими особливостями й категорні розв’язання особливих
кривих» (01.01.06 – алгебра та теорія чисел). Спецрада
Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України (01004,
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий керівник – Дрозд Ю. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу алгебри і топології (Інститут математики НАН України).
Опоненти: Мазорчук В. С., доктор фіз.-мат. наук, професор факультету математики (Уппсальський університет,
Швеція); Щедрик В. П., доктор фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу алгебри (Інститут прикладних проблем механіки і
математики імені Я. С. Підстригача НАН України). (26/3)
Терлич Наталія Іванівна, провідний математик відділу
аналізу, геометрії та топології Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН
України: «Прямі та обернені спектральні задачі для рівнянь Штурма-Ліувілля з енергозалежними потенціалами»
(01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада К 20.051.09
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 23-15-74). НаукоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

вий керівник – Гринів Р. О., кандидат фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, завідувач кафедри прикладної математики і статистики (ВНЗ «Український католицький університет»). Опоненти: Деркач В. О., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь (Донецький
національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Микитюк Я. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри функціонального аналізу (Львівський
національний університет імені Івана Франка). (54/3)
Васильєв Олександр Сергійович, молодший науковий співробітник відділу теорії дифракції і дифракційної
електроніки Інституту радіофізики та електроніки імені
О. Я. Усикова НАН України: «Особливості формування та
обробки сигналів автодинного відгуку в задачах ближньої радіолокації» (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. 720-33-19). Науковий керівник –
Єрмак Г. П., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії дифракції і дифракційної електроніки (Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України).
Опоненти: Горобець М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Павліков В. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, декан факультету радіотехнічних
систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України). (121/3)
Власик Ганна Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики
НАН України: «Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів – диференційовних функцій»
(01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01
в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ,
вул. Терещенківська, 3; тел. 234-50-51). Науковий керівник – Романюк А. С., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач відділу теорії функцій (Інститут математики
НАН України). Опоненти: Чайченко С. О., доктор фіз.-мат.
наук, проректор з науково-педагогічної роботи (ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет» МОН
України, м. Слов’янськ); Мусієнко А. П., кандидат фіз.мат. наук, асистент кафедри мережевих та інтернет-тех25
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нологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (123/3)
Лящук Юрій Миколайович, молодший науковий співробітник відділу електричних і гальваномагнітних властивостей напівпровідників Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Явища резонансної взаємодії електромагнітних хвиль з гібридними
напівпровідниковими плазмонними структурами: детектування та підсилення терагерцового випромінювання»
(01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д 26.199.02 в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ, просп.
Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий керівник –
Коротєєв В. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу
теоретичної фізики (Інститут фізики напівпровідників
імені В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Лозовський В. З., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри теоретичних основ високих технологій (Інститут
високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Вайнберг В. В., доктор фіз.мат. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу електроніки твердого тіла
(Інститут фізики НАН України). (158/3)
Суворов Олександр Юрійович, провідний інженер
Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН
України: «Транспорт заряду в тонкоплівкових надпровідних гетероструктурах MoRe – Si(W) – MoRe з гібридним
бар’єром із напівпровідника з нанокластерами металу»
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.168.02
в Інституті металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН
України (03142 м. Київ, бульв. Академіка Вернадського,
36; тел. (044) 424-10-05). Науковий керівник – Шатернік В. Є., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу надпровідності (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). Опоненти: Таренков В. Ю., доктор
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший
науковий співробітник відділу високих тисків та перспективних технологій (Донецький фізико-технічний інститут
імені О. О. Галкіна НАН України, м. Київ); Коростіль А. М.,
кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу фізики мезо- та
нанокристалічних магнітних структур (Інститут магнетизму НАН і МОН України). (160/3)
Сербенюк Симон Олександрович, тимчасово не
працює: «Ряди Кантора як засіб задання і дослідження
математичних об’єктів з фрактальними властивостями»
(01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01
в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул.
Терещенківська, 3; тел. (044) 234-51-50). Науковий керівник – Працьовитий М. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, в. о. завідувача відділу динамічних систем та фрак26

тального аналізу (Інститут математики НАН України),
декан фізико-математичного факультету (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Дудкін М. Є., доктор фіз.-мат. наук, професор,
в. о. завідувача кафедри диференціальних рівнянь (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Макарчук О. П., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка). (182/3)
Костюк Оксана Богданівна, провідний фахівець відділу з питань захисту навчально-наукових результатів
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»: «Класичні і квантові розмірні ефекти в явищах переносу в тонких плівках твердих розчинів
PbSnAgTe» (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 – Рувінський М. А., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики і
хімії твердого тіла (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти:
Стасюк З. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри фізичної і біомедичної електроніки (Львівський
національний університет імені Івана Франка); Галущак М. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри загальної та прикладної фізики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
(185/3)
Томилко Сергій Валентинович, молодший науковий співробітник відділу фізики кристалів Інституту
фізики НАН України: «Діелектричні, електрооптичні та
структурні особливості рідких кристалів з вуглецевими
нанотрубками» (01.04.15 – фізика молекулярних та рідких кристалів). Спецрада Д 26.159.01 в Інституті фізики НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 46; тел.
525-12-20). Науковий керівник – Ярощук О. В., кандидат
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу
фізики кристалів (Інститут фізики НАН України). Опоненти: Лисецький Л. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу молекулярних
і гетероструктурованих матеріалів (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України); Клепко В. В., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач відділу фізики полімерів
(Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України).
(186/3)
Аль-Атамнех Белаль Ганем Мохаммад, тимчасово
не працює: «Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах»
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні
методи). Спецрада К 17.051.06 у Запорізькому національСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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ному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-08). Науковий
керівник – Гоменюк С. І., доктор тех. наук, професор,
декан математичного факультету, професор кафедри
програмної інженерії (Запорізький національний університет МОН України). Опоненти: Колодяжний В. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України); Астіоненко І. О.,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри вищої
математики і математичного моделювання (Херсонський національний технічний університет МОН України).
(272/3)
Спиця Оксана Геннадіївна, старший викладач кафедри загальної математики Запорізького національного
університету: «Аналітичний та чисельний підходи до
розв’язання задач теорії пружності для багатошарових
середовищ» (01.02.04 – механіка деформівного твердого
тіла). Спецрада К 17.051.06 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-08). Науковий
керівник – Приварников А. К., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри загальної математики
(Запорізький національний університет МОН України).
Опоненти: Пожуєв В. І., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри механіки (Запорізький національний
технічний університет МОН України); Кузьменко В. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного моделювання (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара МОН України). (273/3)
Ковтун Володимир Євгенійович, старший науковий
співробітник кафедри ядерної та медичної фізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Мюонні детектуючі системи установок CDF II (FNAL)
і ATLAS (CERN)» (01.04.16 – фізика ядра, елементарних
частинок і високих енергій). Спецрада Д 64.051.12 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 335-29-29). Науковий керівник – Азарєнков М. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри
матеріалів реакторобудівництва (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Жмурін П. М., доктор фіз.-мат. наук, завідувач
відділу пластмасових сцинтиляторів (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України); Сотников В. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник (ННЦ
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України).
(296/3)
Артюшенко Катерина Павлівна, молодший науковий
співробітник кафедри матеріалів реакторобудування та
фізичних технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: «Фізичні процеси у приелектродних шарах і плазмі тліючого та високочастотного
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ємнісного розрядів» (01.04.08 – фізика плазми). Спецрада Д 64.051.12 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий
керівник – Лісовський В. О., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН
України). Опоненти: Маслов В. І., доктор фіз.-мат. наук,
професор, провідний науковий співробітник (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», Інститут плазмової
електроніки та нових методів прискорення); Ціолко В. В.,
кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
відділу газової електроніки (Інститут фізики НАН України). (297/3)
Ладигіна Марина Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу 24-00 Інституту фізики плазми ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України: «Спектральні характеристики компресійної плазми в системах
типу магнітоплазмовий компресор та плазмовий фокус»
(01.04.08 – фізика плазми). Спецрада Д 64.051.12 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4;
тел. (057) 335-27-27). Науковий керівник – Гаркуша І. Є.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, заступник генерального директора (ННЦ
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України).
Опоненти: Веклич А. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізичної електроніки (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України); Зиков О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор
кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних
технологій (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). (299/3)
Гуменчук Ганна Іванівна, викладач математики Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету: «Геометричні властивості
ортогонально адитивних операторів» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
МОН України (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2;
тел. (0372) 58-48-57). Науковий керівник – Попов М. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, старший науковий
співробітник НДР «Проблеми нелінійного аналізу щодо
продовження відображень, які належать до різних
функціональних класів на топологічних і топологічних
векторних просторах» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Плічко А. М., доктор фіз.-мат. наук, професор
(Краківський політехнічний університет імені Тадеуша
Костюшка, Польща); Сторож О. Г., доктор фіз.-мат.
наук, професор кафедри математичного і функціонального аналізу (Львівський національний університет імені Івана Франка). (301/3)
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Косован Василь Михайлович, учитель інформатики
Чернівецького ліцею № 1 математичного та економічного профілів: «Поліноміальність нарізно поліноміальних
функцій» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада К
76.051.02 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58002, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-57). Науковий
керівник – Маслюченко В. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Плічко А. М., доктор фіз.-мат. наук,
професор (Краківський політехнічний університет імені
Тадеуша Костюшка, Польща); Загороднюк А. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математичного та функціонального аналізу (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (302/3)
Федорова Марія Вікторівна, асистент кафедри теорії
та технології програмування Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Автоматні дії вільних добутків груп» (01.01.06 – алгебра та теорія чисел).
Спецрада Д 26.001.18 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Олійник А. С., доктор фіз.-мат. наук,
доцент кафедри алгебри та математичної логіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Варбанець П. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної алгебри та дискретної математики (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова); Лещенко Ю. Ю., кандидат фіз.-мат.
наук, доцент кафедри алгебри та математичного аналізу (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). (305/3)
Вольвач Лариса Миколаївна, науковий співробітник
Української астрономічної асоціації: «Змінні галактичні
та позагалактичні джерела см та мм випромінювання»
(01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія). Спецрада
Д 26.208.01 у Головній астрономічній обсерваторії НАН
України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 27;
тел. 526-47-58). Науковий керівник – Шульга В. М., доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України, завідувач відділу міліметрової астрономії (Радіоастрономічний інститут
НАН України). Опоненти: Андронов І. Л., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри математики, фізики
та астрономії (Одеський національний морський університет МОН України); Захожай В. А., доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор кафедри астрономії та космічної
інформатики (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (357/3)
Торбанюк Олена Олександрівна, аспірант відділу
позагалактичної астрономії та астроінформатики Головної астрономічної обсерваторії НАН України: «Серед28

ня прозорість міжгалактичного середовища за даними
Lу -лісу у спектрах квазарів» (01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія). Спецрада Д 26.208.01 у Головній
астрономічній обсерваторії НАН України (03143, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 27; тел. 526-47-58). Науковий керівник – Вавилова І. Б., кандидат фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики (Головна
астрономічна обсерваторія НАН України). Опоненти:
Жданов В. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
відділу астрофізики (Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Баннікова О. Ю., кандидат фіз.-мат. наук, старший
науковий співробітник (Радіоастрономічний інститут НАН
України). (358/3)
Чорний Василь Григорович, науковий співробітник
Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН
України: «Фотометрія малих астероїдів головного поясу.
Обертання та подвійність» (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 – Лупішко Д. Ф., доктор фіз.-мат. наук,
професор, провідний науковий співробітник (НДІ астрономії Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Розенбуш В. К.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
головний науковий співробітник (Головна астрономічна
обсерваторія НАН України); Кошкін М. І., кандидат фіз.мат. наук, заступник директора з наукової роботи (НДІ
«Астрономічна обсерваторія» Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова МОН України). (359/3)
Святовець Ірина Федорівна, старший викладач кафедри природничих наук Запорізької державної інженерної
академії: «Дослідження керованих гіроскопічних майже
консервативних систем» (01.02.01 – теоретична механіка). Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН
України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел.
234-51-50). Науковий керівник – Новицький В. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичних проблем механіки та теорії
керування (Інститут математики НАН України). Опоненти:
Зуєв О. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
відділу прикладної механіки (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов’янськ); Шатирко А. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри
моделювання складних систем (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (556/3)
Савченко Ніна Валеріївна, асистент кафедри вищої
математики та системного аналізу Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Коливання та стійкість
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руху деяких неконсервативних механічних систем»
(01.02.01 – теоретична механіка). Спецрада Д 26.206.02
в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул.
Терещенківська, 3; тел. 234-51-5). Науковий керівник –
Пузирьов В. Є., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної механіки і комп’ютерних
технологій (Донецький національний університет імені
Василя Стуса, м. Вінниця). Опоненти: Міхлін Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної математики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Нікітіна Н. В.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу стійкості процесів (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН
України). (596/3)
ХІМІЧНІ НАУКИ
Шлапа Юлія Юріївна, в. о. наукового співробітника
відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України: «Синтез
та властивості нанорозмірних часток і core/shell структур
на основі (La, Sr)MnО3» (02.00.01 – неорганічна хімія).
Спецрада Д 26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України (03680,
м. Київ, просп. Палладіна, 32/34; тел. (044) 225-30-71).
Науковий керівник – Білоус А. Г., доктор хім. наук, академік НАН України, завідувач відділу хімії твердого тіла
(Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України). Опоненти: Неділько С. А., доктор
хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної
хімії (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України); Андрійко О. О., доктор хім. наук,
професор, завідувач кафедри загальної та неорганічної
хімії (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН України). (190/3)
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Гладіліна Олена Вікторівна, науковий співробітник
сектору гідрофізичних досліджень відділу наукових
досліджень морського середовища Українського наукового центру екології моря: «Афаліна (Tursiops truncatus)
в акваторії північної частини Чорного моря: біологія та
популяційна структура» (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 – Гольдін П. Є.,
кандидат біол. наук, доцент, в. о. провідного наукового
співробтника відділу еволюційної морфології хребетних
(Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України).
Опоненти: Волох А. М., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Таврійський державний агротехнологічний
університет); Дикий І. В., кандидат біол. наук, доцент,
доцент кафедри зоології (Львівський національний університет імені Івана Франка). (12/3)
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Бурлака Юлія Борисівна, науковий співробітник лабораторії біохімії ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка» НАМН України: «Вплив складових ендогенної інтоксикації на функціональний стан клітин крові у хворих на рак гортані» (03.00.04 – біохімія).
Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 526-235).
Науковий керівник – Верьовка С. В., доктор біол. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
біохімії (ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка» НАМН України). Опоненти: Столяр О. Б., доктор біол. наук, професор, кафедра хімії
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка МОН України); Гриненко Т. В.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу хімії та біохімії ферментів (Інститут
біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). (22/3)
Мартинова Юлія Вікторівна, в. о. молодшого наукового співробітника відділу кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: «Вплив
ритмічного екстремального охолодження та кордової
крові на стан систем нейрогуморальної регуляції в динаміці старіння щурів» (03.00.19 – кріобіологія). Спецрада Д
64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини
НАН України (61016, м. Харків, вул. Переяславська, 23;
тел. (057) 373-41-43). Науковий керівник – Бабійчук В. Г.,
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, в. о.
завідувача відділу кріофізіології (Інститут проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України). Опоненти:
Шкорбатов Ю. Г., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри молекулярної біології
та біотехнології (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна); Денисова О. М., кандидат біол. наук,
доцент, доцент кафедри хімії та біохімії імені професора О. В. Чечоткіна (Харківська державна зооветеринарна
академія). (23/3)
Тарусін Дмитро Миколайович, молодший науковий
співробітник відділу кріобіохімії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: «Гіпотермічне зберігання та кріоконсервування мезенхімальних стромальних
клітин у складі альгінатних мікросфер» (03.00.19 – кріобіологія). Спецрада Д 64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (61016, м. Харків,
вул. Переяславська, 23; тел. (057) 373-41-43). Науковий
керівник – Петренко О. Ю., доктор біол. наук, професор,
завідувач відділу кріобіохімії (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України). Опоненти: Малова Н. Г., доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії фармакології (ДУ «Інститут проблем ендокринної
патології імені В. Я. Данилевського НАМН України»); Перський Є. Е., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). (24/3)
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Кушнірук Вероніка Олегівна, молодший науковий
співробітник відділу генетики людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: «Каріотипічна
еволюція стовбурових клітин дорослої людини нової лінії
4BL при адаптації до умов in vitro» (03.00.22 – молекулярна генетика). Спецрада Д 26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (03143, м. Київ,
вул. Заболотного, 150; тел. (044) 526-11-69). Науковий
керівник – Лукаш Л. Л., доктор біол. наук, професор,
завідувач відділу генетики людини (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); Подольська С. В., кандидат біол. наук,
доцент кафедри медичної та лабораторної генетики (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика). (36/3)
Шавріна Віра Ігорівна, науковий співробітник лабораторії біорізноманіття екосистем відділу охорони
ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування
НААН України: «Еколого-функціональна роль сполучних
територій екомережі Поділля» (03.00.16 – екологія).
Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроекології і природокористування НААН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий керівник –
Ткач Є. Д., кандидат біол. наук, завідувач лабораторії
біорізноманіття екосистем відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання
(Інститут агроекології і природокористування НААН
України). Опоненти: Заіменко Н. В., доктор біол. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, директор
(Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН
України); Гальченко Н. П., кандидат біол. наук, доцент
кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського). (108/3)
Шурко Наталія Олегівна, молодший науковий співробітник лабораторії біохімії крові ДУ «Інститут патології
крові та трансфузійної медицини НАМН України»: «Одержання високоактивного препарату фактора VIII зсідання
крові із застосуванням афінної хроматографії на барвник-кремнеземних носіях» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН України
(79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38; тел. (032) 260-07-95).
Науковий керівник – Даниш Т. В., кандидат біол. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
біохімії крові (ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»). Опоненти: Луцик М. Д.,
доктор біол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу регуляції проліферації та апоптозу клітин
(Інститут біології клітини НАН України); Савчук О. М., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач
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кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини»
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (137/3)
Присяжнюк Альона Ігорівна, асистент кафедри фундаментальної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Роль периферичної дофамінергічної системи в патогенезі запальних захворювань
кишечника» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.001.24 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Толстанова Г. М., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної частини (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України). Опоненти: Борисова Т. О., доктор біол. наук,
професор, завідувач відділу нейрохімії (Інститут біохімії
імені О. В. Палладіна НАН України); Дорофєєв А. Е., доктор мед. наук, професор, професор кафедри терапії (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика). (189/3)
Погоріла Марина Сергіївна, науковий співробітник
лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені
І. І. Мечникова НАМН України»: «Імуномодуляторні властивості екстракту з ембріональних тканин птахів 9-ти діб
розвитку за індукованої імунодепресії» (03.00.09 – імунологія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Романова О. А., кандидат біол.
наук, провідний науковий співробітник лабораторії та
клінічного відділу молекулярної імунофармакології (ДУ
«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»). Опоненти: Сківка Л. М., доктор
біол. наук, доцент, завідувач кафедри мікробіології та
імунології ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України); Лісяний М. І., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу
нейроімунології (ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»). (208/3)
Довгий Роман Сергійович, молодший науковий співробітник лабораторії патофізіології та імунології ДУ
«Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН
України»: «Функціональна поляризація фагоцитів та її
корекція у тварин різних вікових груп» (03.00.09 – імунологія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Сківка Л. М., доктор біол. наук,
доцент, завідувач кафедри мікробіології та імунології ННЦ
«Інститут біології та медицини» (Київський національний
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університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Гаркава К. Г., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри біотехнології Інституту
екологічної безпеки (Національний авіаційний університет МОН України); Родніченко А. Є., кандидат біол. наук,
провідний науковий співробітник лабораторії експериментального моделювання (ДУ «Інститут генетичної та
регенеративної медицини НАМН України»). (219/3)
Орлик Надія Анатоліївна, викладач кафедри біології
і основ здоров’я ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»:
«Динаміка функціональних можливостей дівчат 17 – 22
років у різні фази оваріально-менструального циклу»
(03.00.13 – фізіологія людини і тварин). Спецрада К
73.053.06 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий
керівник – Босенко А. І., кандидат біол. наук, доцент, завідувач кафедри біології і основ здоров’я (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»). Опоненти: Коробейніков Г. В., доктор
біол. наук, професор, завідувач кафедри біомеханіки та
спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України МОН України); Кравченко В. І., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри фізіології та анатомії (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України). (237/3)
Апончук Людмила Степанівна, молодший науковий
співробітник науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки:
«Вплив тютюнопаління на функціональний стан жіночого організму» (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. Шевченка, 81; тел. (0472)
35-44-63). Науковий керівник – Шевчук Т. Я., кандидат
біол. наук, доцент, доцент кафедри фізіології людини і
тварин (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки). Опоненти: Богдановська Н. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізичної
реабілітації (Запорізький національний університет МОН
України); Лисенко О. М., доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії теорії і методики фізичної підготовки
та резервних можливостей спортсменів (Національний
університет фізичного виховання і спорту України МОН
України). (238/3)
Топчій Марія Сергіївна, аспірант кафедри біології
і основ здоров’я ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»:
«Функціональні механізми адаптації юнаків різного віку
до навчальних навантажень» (03.00.13 – фізіологія
людини і тварин). Спецрада К 73.053.06 у Черкаському
національному університеті імені Богдана ХмельницькоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

го МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81;
тел. (0472) 35-44-63). Науковий керівник – Босенко А. І.,
кандидат біол. наук, доцент, завідувач кафедри біології і
основ здоров’я (ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Ільїн В. М., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри медико-біологічних дисциплін (Національний
університет фізичного виховання і спорту України МОН
України); Маліков М. В., доктор біол. наук, професор,
декан факультету фізичного виховання (Запорізький національний університет МОН України). (239/3)
Кротов Володимир Вадимович, молодший науковий
співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця
НАН України: «Зміни функціювання нейронної мережі
поверхневих пластин спинного мозку при хронічному
болю різного ґенезу» (03.00.02 – біофізика). Спецрада
Д 26.198.01 в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46). Науковий керівник –
Войтенко Н. В., доктор біол. наук, професор, завідувач
відділу сенсорної сигналізації (Інститут фізіології імені
О. О. Богомольця НАН України). Опоненти: Жолос О. В.,
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики (Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса
Шевченка); Єсилевський С. О., доктор фіз.-мат. наук,
провідний науковий співробітник відділу фізики біологічних систем (Інститут фізики НАН України). (274/3)
Табурець Олеся Володимирівна, асистент кафедри
біомедицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Механізм дерматотропної дії фармакологічної композиції на основі меланіну» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Верещака В. В., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник, завідувач НДЛ відділення експериментальної біології НДЛ «Фізико-хімічна біологія» ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України). Опоненти: Калачнюк Л. Г., доктор біол. наук,
доцент, професор кафедри біохімії і фізіології тварин
імені академіка М. Ф. Гулого (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України);
Бентрад В. В., кандидат біол. наук, науковий співробітник
відділу біохімії пухлин та онкофармакології (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології імені
Р. Є. Кавецького НАН України). (340/3)
Борова Марія Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу клітинної біології і біотехнології ДУ
«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»: «“Зелений” синтез флуоресцентних квантових точок
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CdS та характеристика їх властивостей» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут харчової
біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ,
вул. Осиповського, 2-а; тел. (044) 434-37-77). Науковий
керівник – Ємець А. І., доктор біол. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу клітинної
біології і біотехнології (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»). Опоненти: Солдаткін О. П.,
доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, завідувач лабораторії біомолекулярної електроніки (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України); Борисова Т. О., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу нейрохімії (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). (366/3)
Іванова Тетяна Сергіївна, провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ «Інститут
харчової біотехнології та геноміки НАН України»: «Біотехнологія культивування лікарських макроміцетів на відходах перероблення зернових культур» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут харчової
біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ,
вул. Осиповського, 2-а; тел. (044) 434-37-77). Науковий керівник – Бісько Н. А., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу мікології (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). Опоненти: Поєдинок Н. Л., доктор біол.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу клітинної біології і біотехнології (ДУ
«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»); Бойко О. А., кандидат біол. наук, доцент, завідувач
кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (367/3)
Жернокльов Уляна Олександрівна, молодший науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України: «Сезонні відмінності реакції кісткової тканини на екзогенний мелатонін та нормобаричну
гіпоксію саногенного рівня» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). Спецрада Д 26.198.01 в Інституті фізіології
імені О. О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул.
Академіка Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46). Науковий
керівник – Літовка І. Г., доктор біол. наук, старший науковий співробітник (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України). Опоненти: Магомедов О. М., доктор
біол. наук, професор, керівник лабораторії біохімії (Інститут травматології та ортопедії НАМН України); Макарчук М. Ю., доктор біол. наук, професор, академік АН ВШ
України, завідувач кафедри фізіології та анатомії ННЦ
«Інститут біології та медицини» (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (407/3)
Вірич Павло Анатолійович, аспірант кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та
медицини» Київського національного університету імені
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Тараса Шевченка: «Вплив нових похідних 3-заміщених
1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунка щурів» (03.00.02 – біофізика). Спецрада Д 26.001.38 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Мартинюк В. С., доктор біол.
наук, професор кафедри біофізики та медичної інформатики (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Костерін С. О., доктор біол. наук,
професор, академік НАН України, заступник директора
та завідувач відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені
О. В. Палладіна НАН України); Манько В. В., доктор біол.
наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і
тварин (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). (428/3)
Булигіна Тетяна Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології імені
Д. К. Заболотного НАН України: «Ліпополісахариди
Pantoea agglomerans, їх структура, біологічна і функціональна активність» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології і вірусології
імені Д. К. Заболотного НАН України (03143, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 526-11-79).
Науковий керівник – Варбанець Л. Д., доктор біол. наук,
професор, завідувач відділу біохімії мікроорганізмів
(Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України). Опоненти: Федорович Д. В., доктор
біол. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу молекулярної генетики і біотехнології (Інститут
біології клітини НАН України); Моложава О. С., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри мікробіології та
загальної імунології ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (430/3)
Тіхова Єлизавета Володимирівна, тимчасово не працює: «Біохімічні показники розвитку експериментального остеоартрозу щурів» (03.00.04 – біохімія). Спецрада
Д 26.001.24 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Дворщенко К. О., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, завідувач НДЛ «Біохімія» відділення біологічних і біомедичних технологій ННЦ «Інститут біології та медицини» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти:
Копильчук Г. П., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри біохімії та біотехнології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Літовка І. Г., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
клінічної фізіології сполучної тканини (Інститут фізіології
імені О. О. Богомольця НАН України). (446/3)
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Комлевой Олександр Миколайович, старший викладач кафедри клінічної імунології, генетики і медичної біології Одеського національного медичного університету
МОЗ України: «Диференційна оцінка патологічних станів
дихальної системи за змінами біофізичних показників
вологи видихнутого повітря» (14.03.04 – патологічна
фізіологія – біологічні науки). Спецрада К 55.053.02 у
Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул.
Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Бажора Ю. І., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри клінічної імунології, генетики та медичної біології (Одеський
національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Радзієвська М. П., доктор біол. наук, професор,
професор кафедри біології людини та тварин (Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України); Роговий Ю. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет МОЗ
України»). (582/3)
Васильчук Наталія Григорівна, викладач кафедри
медичної біології, паразитології та генетики Запорізького
державного медичного університету: «Морфофункціональна характеристика медіастинального лімфатичного
вузла у новонароджених в нормі та після внутрішньоплідної дії антигенів» (14.03.01 – нормальна анатомія).
Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)
52-72-69). Науковий керівник – Кущ О. Г., доктор біол.
наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології (Запорізький державний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Волков К. С., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Головацький А. С.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України). (588/3)
Валіводзь Ірина Петрівна, молодший науковий співробітник відділу фізико-хімічної фармакології Фізикохімічного інституту імені О. В. Богатського НАН України:
«Фармакокінетика 3-алкоксіпохідних 1,4-бенздіазепіну» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 41.600.01 в
Одеському національному медичному університеті МОЗ
України (65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел.
(048) 723-33-24). Науковий керівник – Ларіонов В. Б.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник відділу
фізико-хімічної фармакології (Фізико-хімічний інститут
імені О. В. Богатського НАН України). Опоненти: Кравченко І. А., доктор біол. наук, професор, професор кафедри
органічних та фармацевтичних технологій (Одеський
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національний політехнічний університет МОН України);
Лук’янчук В. Д., доктор мед. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу медичної хімії (ДУ «Інститут фармакології
та токсикології НАМН України»). (594/3)
Матвійчук Олена Петрівна, старший лаборант кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного
фармацевтичного університету МОЗ України: «Експериментальне обґрунтування доцільності використання
7,8-дизаміщених теофіліну як діуретичних та нефропротекторних засобів» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада
Д 41.600.01 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, Валіховський
пров., 2; тел. (048) 723-33-24). Науковий керівник –
Таран А. В., кандидат фарм. наук, доцент, доцент кафедри фармакології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Маслова Н. Ф., доктор
біол. наук, професор, вчений секретар (ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»
МОЗ України); Рожковський Я. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (604/3)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Верзілов Олексій Павлович, молодший науковий
співробітник Фізико-технологічного інституту металів та
сплавів НАН України: «Стабілізація гідродинамічної картини у кристалізаторі слябових МБЛЗ за рахунок оптимізації характеристик занурених стаканів» (05.16.02 –
металургія чорних і кольорових металів та спеціальних
сплавів). Спецрада Д 26.232.01 у Фізико-технологічному
інституті металів та сплавів НАН України (03142, м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського 34/1; тел. (044) 424-3515). Науковий керівник – Смірнов О. М., доктор тех. наук,
провідний науковий співробітник (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України). Опоненти:
Нурадинов А. С., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник (Фізико-технологічний інститут металів та
сплавів НАН України); Костецький Ю. В., кандидат тех.
наук, доцент, старший науковий співробітник (Інститут
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України).
(50/3)
Нічепорук Андрій Олександрович, старший викладач
кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету: «Інформаційна технологія виявлення метаморфних
вірусів у локальних комп’ютерних мережах» (05.13.06 –
інформаційні технології). Спецрада К 58.082.02 у Тернопільському національному економічному університеті
МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11;
тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Савенко О. С.,
кандидат тех. наук, доцент, декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем
(Хмельницький національний університет). Опоненти:
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Скарга-Бандурова І. С., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інженерії (Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля); Комар М. П., кандидат тех. наук, доцент кафедри
інформаційно-обчислювальних систем і управління (Тернопільський національний економічний університет).
(52/3)
Багрій Руслан Олександрович, старший викладач
кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету:
«Інформаційна технологія альтернативної комунікації
для людей з обмеженими можливостями спілкування» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К
58.082.02 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України (46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий
керівник – Бармак О. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Хмельницький національний університет). Опоненти: Воробель Р. А., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу інтелектуальних технологій і
систем діагностики (Фізико-механічний інститут імені
Г. В. Карпенка НАН України); Галелюка І. Б., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, старший
науковий співробітник відділу перетворювачів форми
інформації (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова
НАН України). (53/3)
Волков Євген Леонідович, старший викладач кафедри судноводіння та електронних навігаційних систем
Херсонської державної морської академії: «Вдосконалення методу локально-незалежного управління процесом
розходження суден використанням областей неприпустимих значень параметрів» (05.22.13 – навігація та управління рухом). Спецрада Д 41.106.01 у Національному
університеті «Одеська морська академія» МОН України
(65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048) 777-5774). Науковий керівник – Цимбал М. М., доктор тех. наук,
професор, декан судноводійного факультету (Національний університет «Одеська морська академія»). Опоненти:
Блінцов В. С., доктор тех. наук, професор, проректор з
наукової роботи (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова); Тихонов І. В., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри навігації та управління суден (Державний університет
інфраструктури і технологій). (81/3)
Тріфонов Дмитро Миколайович, старший викладач
кафедри двигунів і теплотехніки Національного транспортного університету: «Поліпшення паливної економічності і екологічних показників автомобіля використанням теплових акумуляторів фазового переходу для
прогріву двигуна» (05.22.20 – експлуатація та ремонт
засобів транспорту). Спецрада Д 26.059.03 у Національному транспортному університеті МОН України (01010,
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м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044)
280-42-52). Науковий керівник – Гутаревич Ю. Ф., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри двигунів і теплотехніки (Національний транспортний університет). Опоненти: Поляков А. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту (Вінницький національний технічний університет);
Симоненко Р. В., кандидат тех. наук, доцент, заступник
завідувача лабораторії використання палив та екології
(ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і
проектний інститут»). (94/3)
Майданчук Тарас Борисович, молодший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені
Є. О. Патона НАН України: «Електродні матеріали та
технології зварювання і наплавлення високоолов’яної
бронзи БрОФ10-1» (05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології). Спецрада Д 26.182.01 в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
(03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; тел. (044)
200-84-11). Науковий керівник – Ілюшенко В. М., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу загальних проблем техніки і технології дугового зварювання (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України). Опоненти:
Биковський О. Г., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри зварювального виробництва (Запорізький національний технічний університет МОН України); Сливінський О. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
зварювального виробництва (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» МОН України). (99/3)
Ломакін Володимир Олександрович, старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій
Житомирського державного технологічного університету: «Зменшення нерівномірності ходу двигуна внутрішнього згоряння удосконаленням конструкції маховика»
(05.05.03 – двигуни та енергетичні установки). Спецрада
Д 26.059.03 у Національному транспортному університеті
МОН України (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-42-52). Науковий керівник – Грабар І. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
процесів, машин і обладнання (Житомирський національний агроекологічний університет). Опоненти: Абрамчук Ф. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
двигунів внутрішнього згоряння (Харківський національний автомобільно-дорожній університет); Нєженцев О. Б., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
прикладної механіки (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). (102/3)
Турик Павло Михайлович, молодший науковий співробітник кафедри електронних приладів Національного
університету «Львівська політехніка»: «Органічні світлоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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випромінювальні наноструктури з довготривалою флуоресценцією для оптичних сенсорів» (05.27.01 – твердотільна електроніка). Спецрада Д 35.052.13 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12; тел. (032) 25826-01). Науковий керівник – Готра З. Ю., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри електронних приладів (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Ціж Б. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри загальнотехнічних дисциплін і контролю якості
продукції (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького);
Довбешко Г. І., доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділу
фізики біологічних систем (Інститут фізики НАН України). (103/3)
Бекетова Ганна Сергіївна, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Удосконалення металокомпозитних з’єднань авіаційних конструкцій в умовах
трансверсального навантаження» (05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів).
Спецрада Д 64.062.04 у Національному аерокосмічному
університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – Шевцова М. А., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри авіаційного матеріалознавства і композитних конструкцій (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»).
Опоненти: Астанін В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри механіки (Аерокосмічний інститут Національного авіаційного університету); Головченко Я. О.,
кандидат тех. наук, інженер-конструктор 1-ї категорії
відділу комп’ютерних проектів механізації фюзеляжу
(ДП «АНТОНОВ»). (104/3)
Дяченко Олександр Васильович, асистент кафедри
автоматизації та кібербезпеки енергосистем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Розвиток методів знаходження
часткової участі у відповідальності за порушення якості
електроенергії» (05.14.02 – електричні станції, мережі і
системи). Спецрада К 64.050.06 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
МОН України (61001, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.
(057) 706-32-23). Науковий керівник – Сендерович Г. А.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Тугай Ю. І., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу оптимізації
систем електропостачання (Інститут електродинаміки
НАН України); Сотнік О. В., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри автоматизованих електромеханічних
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

систем (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка).
(105/3)
Шебанов Андрій Миколайович, директор ТОВ «Незалежний морський сюрвей»: «Підвищення ефективності
експлуатації суднових двигунів шляхом удосконалення систем мащення циліндрів» (05.05.03 – двигуни та
енергетичні установки). Спецрада Д 41.106.01 у Національному університеті «Одеська морська академія» МОН
України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048)
777-57-74). Науковий керівник – Богач В. М., кандидат
тех. наук, доцент, завідувач кафедри технології матеріалів і судноремонту (Національний університет «Одеська морська академія»). Опоненти: Тимошевський Б. Г.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри двигунів
внутрішнього згоряння (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова); Білоусов Є. В.,
кандидат тех. наук, доцент, декан факультету суднової
енергетики (Херсонська державна морська академія).
(106/3)
Риндюк Світлана Володимирівна, асистент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури
Вінницького національного технічного університету:
«Метод визначення теплопровідності будівельних матеріалів та виробів» (05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада К 05.052.04 у Вінницькому національному
технічному університеті МОН України (21021, м. Вінниця,
Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий
керівник – Дудар І. Н., доктор тех. наук, професор, професор кафедри будівництва, міського господарства та
архітектури (Вінницький національний технічний університет). Опоненти: Саницький М. А., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри будівельного виробництва
(Національний університет «Львівська політехніка»);
Фощ А. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
міського будівництва та господарства (Одеська державна
академія будівництва та архітектури). (109/3)
Негрій Тетяна Олександрівна, старший викладач
кафедри охорони праці ДВНЗ «Донецький національний
технічний університет» МОН України: «Обґрунтування та
розробка заходів щодо зниження виробничого травматизму в технологічних зонах лави» (05.26.01 – охорона праці). Спецрада Д 11.052.05 у ДВНЗ «Донецький
національний технічний університет» МОН України
(85300, м. Покровськ, площа Шибанкова, 2; тел. (06239)
2-03-09). Науковий керівник – Сахно І. Г., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри охорони праці (ДВНЗ
«Донецький національний технічний університет» МОН
України). Опоненти: Кружилко О. Є., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу
інформаційних технологій (ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці» Держпраці та НАН
України); Бєліков А. С., доктор тех. наук, професор, за35
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відувач кафедри безпеки життєдіяльності (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури МОН
України). (112/3)
Луцак Дмитро Любомирович, асистент кафедри зварювання конструкцій та відновлення деталей машин
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України: «Підвищення абразивної
зносостійкості деталей наплавленням матеріалів із реалізацією самопоширюваного високотемпературного
синтезу» (05.02.04 – тертя та зношування в машинах).
Спецрада Д 70.052.02 у Хмельницькому національному
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-80-76). Науковий керівник – Карпаш М. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри енергетичного менеджменту та технічної
діагностики (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу МОН України). Опоненти: Гладкий Я. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
технології машинобудування (Хмельницький національний університет МОН України); Шенфельд В. Й., кандидат
тех. наук, доцент кафедри технології підвищення зносостійкості (Вінницький національний технічний університет
МОН України). (127/3)
Чабан Олексій Віталійович, молодший науковий співробітник Київського національного університету технологій та дизайну МОН України: «Удосконалення приводів
рукавичних автоматів» (05.05.10 – машини легкої промисловості). Спецрада Д 70.052.02 у Хмельницькому національному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-80-76).
Науковий керівник – Піпа Б. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри прикладної механіки та машин
(Київський національний університет технологій та
дизайну МОН України). Опоненти: Щербань Ю. Ю., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри технології легкої
промисловості (ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» МОН України); Смутко С. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри машин та апаратів електромеханічних та енергетичних систем (Хмельницький національний університет МОН України). (128/3)
Чечет Анна Михайлівна, асистент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету: «Моделі та методи управління
портфелем проектів надання транспортних послуг»
(05.13.22 – управління проектами та програмами).
Спецрада Д 26.059.01 у Національному транспортному
університеті МОН України (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-01-49). Науковий
керівник – Мельниченко О. І., кандидат тех. наук, професор, завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства (Національний транспортний університет
МОН України). Опоненти: Цюцюра С. В., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій
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(Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України); Романюк С. О., кандидат тех. наук,
старший викладач кафедри автомобілів та транспортного
менеджменту (Вінницький національний технологічний
університет МОН України). (156/3)
Горідько Наталія Михайлівна, старший викладач
кафедри іноземних мов Національного транспортного
університету: «Моделі і методи управління екологічними знаннями в освітніх проектах» (05.13.22 – управління
проектами та програмами). Спецрада Д 26.059.01 у Національному транспортному університеті МОН України
(01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел.
(044) 280-01-49). Науковий керівник – Хрутьба В. О.,
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри екології та
безпеки життєдіяльності (Національний транспортний
університет МОН України). Опоненти: Криворучко О. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних систем (Київський національний торговельно-економічний університет МОН
України); Оберемок Н. В., кандидат тех. наук, докторант
кафедри геоінформатики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (157/3)
Брич Микола Володимирович, аспірант кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка»: «Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв’язку» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 35.052.10 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-27-43). Науковий керівник – Стрихалюк Б. М., доктор
тех. наук, доцент кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України).
Опоненти: Коляденко Ю. Ю., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії
(Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України); Макаренко А. О., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій (Державний університет телекомунікацій
МОН України). (163/3)
Шудрик Олександр Леонідович, інженер II категорії
кафедри «Гідравлічні машини» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
«Підвищення ефективності використання відцентрових
насосів за рахунок вдосконалення математичних моделей робочого процесу» (05.05.17 – гідравлічні машини
та гідропневмоагрегати). Спецрада Д 64.050.11 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул.
Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Шевченко Н. Г., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри «Гідравлічні машини» (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Роговий А. С., доктор тех. наук, доцент, професор
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кафедри теоретичної механіки і гідравліки (Харківський
національний автомобільно-дорожній університет);
Рябова С. О., кандидат тех. наук, інженер-конструктор
І категорії СКБ «Турбогідромаш» (ПАТ «Турбоатом»).
(166/3)
Потапенко Микола Валентинович, старший викладач
кафедри енергетики та автоматики відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний
інститут»: «Обґрунтування параметрів очисної системи
вороху коренеплодів цикорію» (05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва).
Спецрада К 36.814.03 у Львівському національному
аграрному університеті МОН України (80381, м. Дубляни,
вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-29-04). Науковий керівник – Барановський В. М., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри технології і обладнання зварювального виробництва (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Козаченко О. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
надійності, міцності та технічного сервісу машин імені
В. Я. Аніловича (Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка); Кузенко Д. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри сільськогосподарських машин (Львівський
національний аграрний університет). (180/3)
Мєтєльов Володимир Олександрович, асистент кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем
Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»: «Короткочасна ортотропна
повзучість при плоскому напруженому стані» (01.02.04 –
механіка деформівного твердого тіла). Спецрада Д
64.180.01 в Інституті проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків, вул.
Пожарського, 2/10; тел. (057) 349-47-24). Науковий
керівник – Бреславський Д. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерного моделювання
процесів та систем (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Бородій М. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу міцності
матеріалів і елементів конструкцій при кріогенних температурах (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка
НАН України); Склепус С. М., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу математичного моделювання й оптимального
проектування (Інститут проблем машинобудування імені
А. М. Підгорного НАН України). (183/3)
Берлізова Тетяна Юріївна, провідний інженер відділу надійності та динамічної міцності Інституту проблем
машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України:
«Скінченно-елементний аналіз термопружного стану
охолоджуваної монокристалічної лопатки газотурбінного
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двигуна» (05.02.09 – динаміка та міцність машин). Спецрада Д 64.180.01 в Інституті проблем машинобудування
імені А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Харків,
вул. Пожарського, 2/10; тел. (057) 349-47-32). Науковий
керівник – Воробйов Ю. С., доктор тех. наук, професор,
провідний науковий співробітник (Інститут проблем
машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України).
Опоненти: Зіньковський А. П., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу коливань та вібраційної надійності (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН
України); Гусєв Ю. О., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри конструкції авіаційних двигунів (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»). (184/3)
Трач Ольга Романівна, асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» МОН України:
«Математичне та програмне забезпечення організації
життєвого циклу віртуальних спільнот» (01.05.03 – математичне 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 – Пелещишин А. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України). Опоненти: Голуб С. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Пасічник Н. Р., кандидат тех. наук, старший викладач кафедри
комп’ютерних наук (Тернопільський національний економічний університет). (188/3)
Садова Марія Михайлівна, аспірант кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Національного
університету «Львівська політехніка»: «Модифікування енергетичного стану нанопористого біовуглецю для
адсорбентів і електродів суперконденсаторів» (01.04.07 –
фізика твердого тіла). Спецрада Д 35.052.13 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-2601). Науковий керівник – Бордун І. М., кандидат фіз.-мат.
наук, доцент, доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (Національний університет «Львівська
політехніка»). Опоненти: Будзуляк І. М., доктор фіз.-мат.
наук, професор, професор кафедри матеріалознавства
і новітніх технологій (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Круковський С. І.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, начальник відділу (НВП «Електрон-Карат»). (191/3)
Микіч Христина Ігорівна, асистент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету
«Львівська політехніка» МОН України: «Методи та засо37
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би ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу» (01.05.03 – математичне 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. (032) 258-24-84). Науковий керівник – Буров Є. В., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри інформаційних систем та мереж (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Виклюк Я. І., доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних відносин (ПВНЗ
«Буковинський університет»); Мельничин А. В., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри теорії оптимальних
процесів (Львівський національний університет імені Івана Франка). (192/3)
Вавричук Петро Григорович, провідний інженер НДІ
транспорту газу ПАТ «Укртрансгаз»: «Математичне моделювання та чисельний аналіз двофазної фільтрації газу
та рідини в пористому середовищі» (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. (032) 258-24-84). 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:
Костробій П. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (Національний
університет «Львівська політехніка»); Гера Б. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних
технологій (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода
Лазаряна). (193/3)
Давідіч Наталія Василівна, асистент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова: «Моделі та методи
планування управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту» (05.13.22 – управління проектами і програмами). Спецрада Д 64.089.04 у Харківському
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул.
Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-32). Науковий
керівник – Чумаченко І. В., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри управління проектами в міському
господарстві і будівництві (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова).
Опоненти: Чернов С. К., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри управління проектами (Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова);
Лобач О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
стратегічного управління (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (194/3)
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Захарченко Вікторія Петрівна, асистент кафедри
комп’ютерних наук Сумського державного університету:
«Моделі та інформаційна технологія організації процесу
автоматизованого проектування об’єктів машинобудування» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада
Д 64.089.04 у Харківському національному університеті
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057)
707-31-32). Науковий керівник – Неня В. Г., кандидат тех.
наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук (Сумський державний університет). Опоненти: Тімофєєв В. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою
(Харківський національний університет радіоелектроніки); Доценко Н. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). (195/3)
Венгріна Олена Сергіївна, асистент кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного університету будівництва та архітектури: «Моделі та методи управління змістом проекту
редевелопменту з урахуванням інтересів стейкхолдерів»
(05.13.22 – управління проектами і програмами). Спецрада Д 64.089.04 у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел.
(057) 707-31-32). Науковий керівник – Новожилова М. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри
прикладної математики та інформаційних технологій
(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Малєєва О. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»); Бушуєв Д. А., кандидат тех. наук,
доцент кафедри інформаційних технологій (Київський
національний університет будівництва і архітектури).
(196/3)
Самчук Ганна Олександрівна, старший лаборант
кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету: «Підвищення ефективності функціонування транспортнопересадочних вузлів наземного міського пасажирського
транспорту» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада
Д 64.059.02 у Харківському національному автомобільнодорожньому університеті МОН України (61002, м. Харків,
вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-66). Науковий керівник – Вдовиченко В. О., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри транспортних технологій (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Альошинський Є. С., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри транспортних систем та
логістики (Український державний університет залізСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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ничного транспорту); Россолов О. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри транспортних систем і логістики
(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). (199/3)
Лиходій Олександр Сергійович, асистент кафедри
експлуатації та ремонту машин ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури»: «Підвищення маневреності дволанкового сідельного автопоїзда з активним керуванням поворотом причіпної ланки»
(05.22.02 – автомобілі та трактори). Спецрада Д 64.059.02
у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті МОН України (61002, м. Харків, вул.
Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). Науковий
керівник – Леонтьєв Д. М., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри автомобілів (Харківський національний
автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Дущенко В. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин імені О. О. Морозова (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»); Поляков В. М., кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри
автомобілів (Національний транспортний університет).
(200/3)
Рожно Олександр Васильович, асистент кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій: «Розробка технології безглютенових макаронних виробів»
(05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів). Спецрада Д
26.058.06 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
68; тел. (044) 289-60-00). Науковий керівник – Юрчак В. Г.,
доктор тех. наук, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів (Національний університет харчових технологій). Опоненти: Шаніна О. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технологій
переробних і харчових виробництв (Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка Мінагрополітики України); Макарова О. В., кандидат тех. наук, доцент, докторант кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів
і харчоконцентратів (Одеська національна академія харчових технологій МОН України). (201/3)
Петренко Микола Миколайович, асистент кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій: «Удосконалення технології та рецептурного складу затяжного
печива з урахуванням вимог геродієтетики» (05.18.01 –
технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських
виробів та харчових концентратів). Спецрада Д 26.058.06
у Національному університеті харчових технологій МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел.
(044) 289-60-00). Науковий керівник – Дорохович А. М.,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

доктор тех. наук, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів (Національний університет харчових технологій). Опоненти: Іоргачова К. Г.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології
хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів (Одеська національна академія харчових технологій МОН України); Самохвалова О. В., кандидат тех. наук,
доцент, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН
України). (206/3)
Кравченко Владислав Ігорович, аспірант кафедри
мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій: «Методика оптимального прийому багатопозиційних сигналів технології LTE
на базі модуляції високих порядків» (05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій). Спецрада
Д 26.861.01 у Державному університеті телекомунікацій
МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел.
(044) 249-25-55). Науковий керівник – Степанов М. М.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри комп’ютерної інженерії (Державний
університет телекомунікацій МОН України). Опоненти:
Самков О. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступник директора (Інститут електродинаміки
НАН України); Мєшков С. І., кандидат тех. наук, доцент,
перший заступник начальника (Воєнно-дипломатична
академія імені Євгенія Березняка Міноборони України).
(217/3)
Єрьоміна Наталія Сергіївна, асистент кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій Української
інженерно-педагогічної академії МОН України: «Метод
прив’язки безпілотних літальних апаратів з використанням кореляційно-екстремальних систем навігації в
умовах появи хибних об’єктів на поточному зображенні» (05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи).
Спецрада Д 64.052.03 у Харківському національному
університеті радіоелектроніки МОН України (61166,
м. Харків, просп. Науки, 14; тел. 702-10-16). Науковий
керівник – Таршин В. А., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри озброєння радіотехнічних військ (Харківський національний університет Повітряних Сил імені
Івана Кожедуба Міноборони України). Опоненти: Пащенко Р. Е., доктор тех. наук, професор, старший науковий
співробітник відділу дистанційного зондування Землі
(Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова
НАН України); Павліков В. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, декан факультету радіотехнічних
систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України). (218/3)
Макаренко Дмитро Олександрович, старший викладач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку
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Дніпровського державного аграрно-економічного університету: «Підвищення довговічності паралелограмного механізму посівних комплексів зміною конструкції
рухомих з’єднань» (05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада
Д 23.073.01 у Центральноукраїнському національному
технічному університеті МОН України (25006, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-9234). Науковий керівник – Деркач О. Д., кандидат тех. наук,
доцент, завідувач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку (Дніпровський державний аграрно-економічний університет). Опоненти: Ляшук О. Л., доктор тех.
наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів (Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя); Алфьоров О. І., кандидат тех. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка). (234/3)
Горяча Вероніка Олександрівна, асистент кафедри
інженерії програмного забезпечення Національного
аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Методи, моделі
інформаційної технології прогнозування стану пацієнтів в
системах медичного моніторингу» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.062.01 у Національному
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070,
м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – Угрюмов М. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інформатики (Національний
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Шматков С. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України);
Шаронова Н. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (294/3)
Ченарані Алі Мохаммад, тимчасово не працює:
«Моделі і методи управління ризиками проектів створення авіаційної техніки на основі оцінки невизначеності»
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада Д 64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – Дружинін Є. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
інформаційних технологій проектування, (Національний
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Тріфонов І. В.,
доктор тех. наук, доцент, начальник навчального відділу
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури» МОН України); Лобач О. В., кандидат тех.
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наук, доцент, доцент кафедри стратегічного управління
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (295/3)
Волочій Сергій Богданович, асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету
«Львівська політехніка» МОН України: «Математичне та
програмне забезпечення для дискретно-неперервного
стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів» (01.05.03 – математичне 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 – Федасюк Д. В., доктор тех. наук, професор, проректор, професор кафедри програмного забезпечення
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Харченко В. С., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та
мереж (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН України); Дивак М. П., доктор тех. наук, професор,
декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (304/3)
Ніконова Анна Віталіївна, старший викладач кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну: «Розробка
ресурсоощадної технології виробництва одягових шкір»
(05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра).
Спецрада Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України (01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 280-7632). Науковий керівник – Андреєва О. А., доктор тех. наук,
професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра (Київський національний університет технологій та дизайну).
Опоненти: Козарь О. П., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри легкої промисловості і професійної
освіти (Мукачівський державний університет); Мережко Н. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
товарознавства та митної справи (Київський національний торговельно-економічний університет). (338/3)
Ференсович Роман Ярославович, аспірант кафедри
електроенергетики та систем управління Національного
університету «Львівська політехніка»: «Режими роботи
та захист трансформаторів струму за обривів вторинних кіл» (05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спецрада Д 35.052.02 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-01). Науковий
керівник – Журахівський А. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електроенергетики та систем
управління (Національний університет «Львівська поліСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

техніка» МОН України). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри електричних
станцій та систем (Вінницький національний технічний
університет МОН України); Сахно О. А., кандидат тех.
наук, доцент кафедри електричних та електронних апаратів (Запорізький національний технічний університет
МОН України). (339/3)
Бурега Назар Васильович, асистент кафедри машинознавства та транспорту Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка:
«Електротехнологічний комплекс регенерації енергії
викидів на основі фотобіореактора» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 26.004.07 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Федорейко В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри машинознавства та транспорту (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Лисиченко М. Л., доктор тех. наук,
професор, перший проректор (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка); Герасимчук Ю. В., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу електрифікації та автоматизації (ННЦ «Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства» НААН України).
(345/3)
Двоєглазова Аліса Вікторівна, молодший науковий
співробітник кафедри металургії чавуну Національної
металургійної академії України: «Удосконалення технології одержання комплексного флюсу на основі вапняку та
залізовмісних матеріалів при їх спільній термічній обробці» (05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та
спеціальних сплавів). Спецрада Д 08.084.03 у Національній металургійній академії України МОН України (49600,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий керівник – Бочка В. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри металургії чавуну (Національна металургійна академія України). Опоненти: Муравйова І. Г.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологічного обладнання та систем управління (Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова
НАН України); Руденко М. Р., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри металургії чорних металів (Дніпровський
державний технічний університет, м. Кам’янське). (346/3)
Балаєва Яна Сергіївна, науковий співробітник вугільного відділу ДП «Український державний науководослідний вуглехімічний інститут»: «Розвиток уявлень
щодо взаємозв’язку властивостей вугілля з найвищою
теплотою згоряння та максимальною вологоємністю»
(05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів). Спецрада Д 64.822.01 у ДП «Український
державний науково-дослідний вуглехімічний інститут»
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Мінекономрозвитку України (61023, м. Харків, вул. Весніна, 7; тел. (057) 704-13-18). Науковий керівник – Мірошниченко Д. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник вугільного
відділу (ДП «Український державний науково-дослідний
вуглехімічний інститут»). Опоненти: Гуляєв В. М., доктор тех. наук, професор, перший проректор (Дніпровський державний технічний університет МОН України); Клешня Г. Г., кандидат тех. наук, директор з якості
(ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»). (348/3)
Пастернак Олександр Олександрович, головний
інженер ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»: «Удосконалення технології охолодження коксового газу
дисперсними смоло-водо-конденсатними сумішами»
(05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів). Спецрада Д 64.822.01 у ДП «Український
державний науково-дослідний вуглехімічний інститут»
Мінекономрозвитку України (61023, м. Харків, вул. Весніна, 7; тел. (057) 704-13-18). Науковий керівник – Банніков Л. П., кандидат тех. наук, завідувач хімічного відділу
(ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут»). Опоненти: Барський В. Д., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри процесів, апаратів
та загальної хімічної технології (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України); Крутько І. Г., кандидат тех. наук, старший науковий
співробітник, доцент кафедри хімічної технології палива
(ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
МОН України, м. Покровськ). (349/3)
Романенко Олексій Іванович, старший викладач
кафедри електропривода та електротехнологій імені
професора С. П. Бондаренка Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Обґрунтування режимів комбінованого опромінювання та технічних засобів для передпосівної стимуляції насіння»
(05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 26.004.07 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Червінський Л. С., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри електропривода та електротехнологій імені професора С. П. Бондаренка (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). Опоненти: Лисиченко М. Л., доктор тех. наук,
професор, перший проректор (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка); Герасимчук Ю. В., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу електрифікації та автоматизації (ННЦ «Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства» НААН України).
(350/3)
Духаніна Маріанна Олександрівна, асистент кафедри
інформаційних технологій проектування в машинобуду41
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ванні Одеського національного політехнічного університету: «Вдосконалення методів і засобів вимірювань та їх
метрологічного забезпечення в управлінні якістю сталевих виливків» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація
та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 41.052.09 в
Одеському національному політехнічному університеті
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел.
(048) 705-85-77). Науковий керівник – Прокопович І. В.,
доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти: Ванько В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
інформаційно-вимірювальних технологій (Національний
університет «Львівська політехніка»); Ваганов О. І., доктор тех. наук, професор, головний метролог – начальник
центру стандартизації та метрології (Регіональна філія
«Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»). (363/3)
Дояр Іван Олександрович, молодший науковий співробітник відділу міцності і надійності механічних систем
Інституту технічної механіки НАН та ДКА України: «Узагальнена стохастична модель руйнування конструкційних
матеріалів при повзучості з урахуванням пошкоджуваності та зміцнення» (01.02.04 – механіка деформівного
твердого тіла). Спецрада Д 17.052.01 у Запорізькому
національному технічному університеті МОН України
(69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; тел. (061)
769-82-36). Науковий керівник – Пошивалов В. П., доктор
тех. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу міцності і надійності механічних систем (Інститут
технічної механіки НАН та ДКА України). Опоненти: Бреславський Д. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»); Стеблянко П. О., доктор фіз.мат. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Дніпровський державний технічний університет,
м. Кам’янське). (364/3)
Сорочан Олена Миколаївна, старший викладач кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»:
«Засіб для накісткового остеосинтезу опорно-рухового
апарату людини» (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 – Шайко-Шайковський О. Г., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри професійної
і технологічної освіти та загальної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
Опоненти: Аврунін О. Г., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки);
Сторчун Є. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електронних засобів інформаційно42

комп’ютерних технологій (Національний університет
«Львівська політехніка»). (369/3)
Кучвара Олександра Мирославівна, асистент кафедри медичної інформатики ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»: «Метод і система для епідеміологічних досліджень
гострих респіраторних захворювань» (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 – Марценюк В. П.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри кібербезпеки (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Кузовик В. Д., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри біокібернетики
та аерокосмічної медицини (Національний авіаційний
університет); Висоцька О. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри інформаційних управляючих систем
(Харківський національний університет радіоелектроніки). (370/3)
Дуккарт Ксенія Борисівна, молодший науковий співробітник Міжнародного ННЦ інформаційних технологій
та систем НАН і МОН України: «Інформаційна технологія
аналізу зміни показників одноканальної електрокардіограми у різних станах організму людини» (05.13.09 –
медична та біологічна інформатика і кібернетика). Спецрада Д 26.171.03 у Міжнародному ННЦ інформаційних
технологій та систем НАН і МОН України (02000, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 526-25-49).
Науковий керівник – Файнзільберг Л. С., доктор тех. наук,
доцент, головний науковий співробітник (Міжнародний
ННЦ інформаційних технологій та систем НАН і МОН
України). Опоненти: Висоцька О. В., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри біомедичної інженерії
(Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України); Вишневський В. В., кандидат тех. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу обробки та відображення візуальної
інформації (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України). (375/3)
Аркушенко Павло Леонідович, начальник відділення наукових досліджень і випробувань вимірювальних
систем, метрологічної експертизи Державного наукововипробувального центру Збройних Сил України: «Підвищення ефективності метрологічної експертизи військової
техніки зв’язку на основі удосконалення методик її проведення» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та
метрологічне забезпечення). Спецрада Д 35.052.21 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)
258-23-98). Науковий керівник – Яковлев М. Ю., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, заступник
начальника Наукового центру сухопутних військ з наукоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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вої роботи (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони України).
Опоненти: Герасимов С. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
(бойового та технічного забезпечення багатофункціональних розвідувально-ударних систем) Наукового центру Повітряних Сил (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони
України); Ванько В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій (Національний університет «Львівська політехніка»
МОН України). (390/3)
Глембоцька Лариса Євгеніївна, асистент кафедри
галузевого машинобудування Житомирського державного технологічного університету: «Підвищення продуктивності оброблення плоских поверхонь деталей з важкооброблюваних матеріалів шляхом застосування торцевих
фрез із ступінчастим розташуванням ножів» (05.03.01 –
процеси механічної обробки, верстати та інструменти).
Спецрада К 14.052.02 у Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел./факс (0412) 24-14-22).
Науковий керівник – Балицька Н. О., кандидат тех. наук,
доцент кафедри прикладної механіки і комп’ютерноінтегрованих технологій (Житомирський державний технологічний університет МОН України). Опоненти: Васильченко Я. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри
комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів і
технологій (Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ); Копєйкіна М. Ю., кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, старший
науковий співробітник відділу технологічного управління
якістю обробки поверхні виробів машино- та приладобудування (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України). (395/3)
Момотюк Вікторія Вікторівна, завідувач відділення
«Електрифікація» Мирогощанського аграрного коледжу
МОН України: «Енергоефективний електротехнологічний
комплекс хлібокомбінату з системою керування на базі
нейронних мереж» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 26.004.07 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Козирський В. В.,
доктор тех. наук, професор, директор ННІ енергетики,
автоматики і енергозбереження (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Федорейко В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри машинознавства та транспорту (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка); Смітюх Я. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування (Національний університет харчових технологій). (421/3)
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Худобін Костянтин Вікторович, фахівець технічноінженерного відділу представництва місії Міжнародного
комітету Червоного Хреста в Україні: «Підвищення експлуатаційних показників асинхронного електропривода скребкового конвеєру» (05.09.03 – електротехнічні
комплекси та системи). Спецрада Д 26.004.07 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Заблодський М. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Мазуренко Л. І.,
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу електромеханічних систем (Інститут електродинаміки НАН України);
Прус В. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
електричних машин та апаратів (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського).
(425/3)
Назар Мар’яна Ігорівна, викладач Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості
Національного університету харчових технологій: «Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами» (05.18.16 – технологія харчової продукції). Спецрада Д 26.058.07 у Національному
університеті харчових технологій МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-96-00).
Науковий керівник – Сильчук Т. А., кандидат тех. наук,
доцент кафедри готельно-ресторанної справи (Національний університет харчових технологій). Опоненти:
Кравченко М. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології і організації ресторанного господарства (Київський національний торговельно-економічний
університет); Калакура М. М., кандидат тех. наук, професор, завідувач кафедри технології харчування (Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»).
(437/3)
Черства Альона Олександрівна, молодший спеціаліст ТОВ «ТЕХНОКОМ»: «Удосконалення технології
пресового вилучення ріпакової олії із використанням
ферментних препаратів» (05.18.06 – технологія жирів,
ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів). Спецрада Д 26.058.07 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий керівник – Носенко Т. Т., доктор тех. наук, доцент,
завідувач кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів (Національний університет харчових технологій МОН України). Опоненти: Демидов І. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН України); Луценко М. В., кандидат тех. наук, доцент
кафедри технології зберігання та переробки сільсько43
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господарської продукції (Дніпропетровський державний
аграрно-економічний університет). (438/3)
Гукасян Ольга Мгерівна, старший викладач кафедри
технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка МОН України: «Вплив технології бетонування на міцність трубобетонних елементів»
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди).
Спецрада Д 44.052.02 у Полтавському національному
технічному університеті імені Юрія Кондратюка МОН
України (36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 24;
тел. (05322) 7-33-27). Науковий керівник – Семко О. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва (Полтавський національний
технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України). Опоненти: Нікіфорова Т. Д., доктор тех. наук, доцент,
завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури» МОН України); Шмиг Р. А., кандидат тех.
наук, доцент кафедри будівельних конструкцій (Львівський національний аграрний університет МОН України).
(538/3)
Молдавська Олександра Володимирівна, викладач
Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського
державного екологічного університету: «Знанняорієнтовані моделі, методи та інформаційна технологія технічного діагностування інформаційних систем на основі
сценаріїв» (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) 705-85-94). Науковий керівник –
Рувінська В. М., кандидат тех. наук, професор, професор
кафедри системного програмного забезпечення (Одеський національний політехнічний університет). Опоненти:
Березький О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри комп’ютерної інженерії (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Каргін А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
інформаційних технологій (Український державний університет залізничного транспорту МОН України). (544/3)
Кістіон Володимир Євсевійович, віце-прем’єр-міністр
України Кабінету Міністрів України: «Удосконалення процесу реструктуризації систем управління структурними
змінами підприємств інфраструктурного типу будівельного комплексу» (05.23.08 – технологія та організація
промислового та цивільного будівництва). Спецрада
Д 26.056.03 у Київському національному університеті
будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ,
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37).
Науковий консультант – Тонкачеєв Г. М., доктор тех. наук,
професор, проректор з науково-методичної роботи (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Пшінько О. М., доктор тех.
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наук, професор, ректор (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка
Всеволода Лазаряна МОН України); Аушева Н. М., доктор
тех. наук, доцент, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (595/3)
Мелешенко Катерина Сергіївна, економіст з фінансової роботи ТОВ «Трансшип»: «Забезпечення сталого функціонування вантажопасажирських поромів»
(05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 41.060.01
в Одеському національному морському університеті МОН
України: (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048)
732-17-35). Науковий керівник – Кириллова О. В., доктор
тех. наук, доцент, завідувач кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» (Одеський національний морський університет МОН України). Опоненти: Прохорченко А. В., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри
«Управління експлуатаційною роботою» (Український
державний університет залізничного транспорту МОН
України); Мацюк В. І., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри «Управління процесами перевезень» (Державний університет інфраструктури та технологій МОН України). (597/3)
Вишневська Ольга Дмитрівна, старший викладач
кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень Одеського національного морського університету МОН України: «Управління роботою суден-балкерів з урахуванням невизначеності умов їх експлуатації»
(05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 41.060.01
в Одеському національному морському університеті МОН
України (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048)
732-17-35). Науковий керівник – Онищенко С. П., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри експлуатації
флоту і технології морських перевезень (Одеський національний морський університет МОН України). Опоненти: Давідіч Ю. О., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри транспортних систем і логістики (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова МОН України); Костєнніков О. М., кандидат
тех. наук, доцент, доцент кафедри управління вантажною
і комерційною роботою (Український державний університет залізничного транспорту МОН України). (598/3)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Лихочвор Андрій Миколайович, аспірант Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НААН
України: «Урожайність та якість насіння рижію ярого
залежно від впливу елементів технології вирощування в
умовах Лісостепу західного» (06.01.09 – рослинництво).
Спецрада К 05.854.01 в Інституті кормів та сільського
господарства Поділля НААН України (21100, м. Вінниця,
просп. Юності, 16; тел. (0432) 46-41-16). Науковий керівник – Коник Г. С., доктор с.-г. наук, старший науковий
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співробітник, перший заступник директора з наукової
роботи (Інститут сільського господарства Карпатського
регіону НААН України). Опоненти: Бахмат М. І., доктор
с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва,
селекції та насінництва (Подільський державний аграрно-технічний університет); Дзюбайло А. Г., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри екології та географії
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). (51/3)
Болтик Наталія Петрівна, науковий співробітник лабораторії тваринництва, кормовиробництва і агроекології
Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної
медицини НААН України: «Агроекологічне обґрунтування органічного виробництва молока» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроекології і
природокористування НААН України (03143, м. Київ, вул.
Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий керівник – Жукорський О. М., доктор с.-г. наук, професор,
член-кореспондент НААН України, в. о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН України. Опоненти: Тарасюк С. І., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент
НААН України, завідувач відділу молекулярно-генетичних
досліджень (Інститут рибного господарства НААН України); Славов В. П., доктор с.-г. наук, професор, членкореспондент НААН України, завідувач кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва (Житомирський національний агроекологічний університет).
(95/3)
Постоленко Людмила Валентинівна, завідувач відділу генетичних ресурсів та селекції ягідних, малопоширених та горіхоплідних культур Дослідної станції помології імені Л. П. Симиренка Інституту садівництва НААН
України: «Вплив систем утримання ґрунту та зрошення
на ріст і продуктивність смородини чорної у західному Лісостепу України» (06.01.07 – плодівництво). Спецрада Д 27.375.01 в Інституті садівництва НААН України
(03027, м. Київ, с. Новосілки, вул. Садова, 23; тел. (044)
526-65-48). Науковий керівник – Кучер М. Ф., кандидат
с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник
директора з виробництва (СФГ «Залісся ІК»). Опоненти:
Заморський В. В., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри плодівництва і виноградарства (Уманський
національний університет садівництва); Ярещенко О. М.,
кандидат с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи (Інститут садівництва НААН України). (113/3)
Перекрестова Ганна Вікторівна, головний технолог
ТОВ МВК «Єкатеринославський» Дніпропетровської
області: «Наукове та експериментальне обґрунтування експлуатації корів різних порід та помісей в умовах
високотехнологічного комплексу з виробництва молока»
(06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада К 08.804.03 у Дніпровському державному
аграрно-економічному університеті МОН України (49600,
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м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-7036). Науковий керівник – Піщан С. Г., доктор с.-г. наук,
професор, декан біотехнологічного факультету (Дніпровський державний аграрно-економічний університет). Опоненти: Козир В. С., доктор с.-г. наук, професор, академік,
головний науковий співробітник (ДУ «Інститут зернових
культур» НААН України); Михальченко С. А., доктор с.-г.
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри
технічного забезпечення агропромислового виробництва
(Харківський національний аграрний університет імені
В. В. Докучаєва). (228/3)
Волошин Володимир Миколайович, молодший науковий співробітник відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут землеробства НААН України»: «Формування та ефективне використання лучних травостоїв на сірому лісовому ґрунті Правобережного Лісостепу» (06.01.12 – кормовиробництво і луківництво). Спецрада Д 27.361.01 у ННЦ
«Інститут землеробства НААН України» (08162, Київська
обл., смт Чабани; тел. (044) 526-23-27). Науковий керівник – Кургак В. Г., доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник відділу кормовиробництва
(ННЦ «Інститут землеробства НААН України»). Опоненти:
Демидась Г. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології
(Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Панахид Г. Я., кандидат с.-г.
наук, старший науковий співробітник, вчений секретар
(Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН України). (341/3)
Єзерковський Артур Владиславович, керівник проектів з точного землеробства Приватної науково-дослідної комерційно-консультаційної фірми «КОНКОРД ГЕЙ»:
«Ефективність способів обробітку торфово-глейового
ґрунту за вирощування жита озимого та гречки у Лівобережному Лісостепу» (06.01.01 – загальне землеробство).
Спецрада Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут землеробства
НААН України» (08162, Київська обл., смт Чабани; тел.
(044) 526-23-27). Науковий керівник – Слюсар І. Т., доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України (ННЦ «Інститут землеробства НААН України»).
Опоненти: Манько Ю. П., доктор с.-г. наук, професор,
професор кафедри землеробства та гербології (Національний університет біоресурсів і природокористування
України МОН України); Лукащук Л. Я., кандидат с.-г. наук,
старший науковий співробітник, заступник директора з
наукової роботи (Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН України). (342/3)
Павленко Андрій Владиславович, головний спеціаліст – державний інспектор з охорони навколишнього
природного середовища Державної екологічної інспекції у Чернігівській області: «Обґрунтування екологічної
ефективності природоохоронної діяльності зі збереження біорізноманіття (на прикладі Чернігівської області)»
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(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.004.15 у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Чайка В. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри
екології агросфери та екологічного контролю (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). Опоненти: Лавров В. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри загальної екології (Білоцерківський національний аграрний університет); Писаренко П. В., доктор с.-г. наук, професор, перший проректор
(Полтавська державна аграрна академія). (351/3)
Будак Олег Олегович, еколог ПП «Славіна»: «Екологічний моніторинг полігонів твердих побутових відходів
і їхній вплив на сільські території» (03.00.16 – екологія).
Спецрада Д 26.004.15 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Макаренко Н. А., доктор с.-г.
наук, професор, професор кафедри екології агросфери
та екологічного контролю (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Лавров В. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри
загальної екології (Білоцерківський національний аграрний університет); Палапа Н. В., доктор с.-г. наук, старший
науковий співробітник, завідувач сектору розвитку сільських територій (Інститут агроекології і природокористування НААН України). (352/3)
Терещенко Яна Юріївна, молодший науковий співробітник лабораторії селекції та технології вирощування ягідних культур Інституту садівництва НААН України:
«Підбір промислового сортименту порічок для зони
Західного Лісостепу України» (06.01.07 – плодівництво).
Спецрада Д 27.375.01 в Інституті садівництва НААН України (03027, м. Київ, с. Новосілки, вул. Садова, 23; тел.
(044) 526-65-48). Науковий керівник – Бублик М. О., доктор с.-г. наук, професор, перший заступник директора
(Інститут садівництва НААН України). Опоненти: Балабак А. Ф., доктор с.-г. наук, професор кафедри садовопаркового господарства (Уманський національний університет садівництва); Сіленко В. О., кандидат с.-г. наук,
старший науковий співробітник, доцент кафедри садівництва імені професора B. Л. Симиренка (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
(427/3)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Юнгер Михайло Беллович, начальник відділу країн
Північної Африки департаменту країн Близького Сходу
та Африки МЗС України: «Антикомуністична опозиція в
Угорщині (1968 – 1990 рр.)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН
України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел.
(044) 279-63-62). Науковий керівник – Віднянський С. В.,
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доктор істор. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, завідувач відділу історії міжнародних відносин і
зовнішньої політики (Інститут історії України НАН України). Опоненти: Держалюк М. С., доктор істор. наук, провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут всесвітньої
історії НАН України»); Лущай В. І., кандидат істор. наук,
доцент, доцент, кафедри етнології та краєзнавства (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). (35/3)
Милашевський Олександр Степанович, молодший
науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян
та регіональних польових досліджень Інституту археології НАН України: «Північно-західний компонент черняхівської культури (за матеріалами ліпного посуду)»
(07.00.04 – археологія). Спецрада Д 26.234.01 в Інституті
археології НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 418-27-75). Науковий керівник –
Магомедов Б. В., доктор істор. наук, провідний науковий
співробітник відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень (Інститут археології НАН
України). Опоненти: Любичев М. В., доктор істор. наук,
доцент, професор кафедри історії Східної Європи (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Шишкін Р. Г., кандидат істор. наук, доцент кафедри історії та археології слов’ян (Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова). (42/3)
Рудь Віталій Сергійович, молодший науковий співробітник відділу археології енеоліту – бронзового віку
Інституту археології НАН України: «Трипільська культура
півдня лісостепової зони у межиріччі Південного Бугу та
Дністра (етапи ВІІ – СІ)» (07.00.04 – археологія). Спецрада Д 26.234.01 в Інституті археології НАН України (04210,
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 418-2775). Науковий керівник – Відейко М. Ю., доктор істор.
наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ
археології (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Клочко В. І., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри археології (Національний університет
«Києво-Могилянська академія»); Кириленко О. С., кандидат істор. наук, старший науковий співробітник науковоекспозиційного відділу (Музей історії Десятинної церкви). (43/3)
Ліфантій Оксана Валентинівна, старший науковий
співробітник відділу найдавнішої та середньовічної історії
України науково-дослідного експозиційного підрозділу
Національного музею історії України: «Коштовні металеві
аплікації костюма населення Степової Скіфії VII – ІІІ ст.
до н. е.» (07.00.04 – археологія). Спецрада Д 26.234.01 в
Інституті археології НАН України (04210, м. Київ, просп.
Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 418-27-75). Науковий
керівник – Болтрик Ю. В., кандидат істор. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу «Польовий
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комітет» (Інститут археології НАН України). Опоненти:
Бруяко І. В., доктор істор. наук, старший науковий співробітник, директор (Одеський археологічний музей НАН
України); Русяєва М. В., кандидат мистецтвознавства,
доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва (Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури). (116/3)
Рибачок Олег Миколайович, аспірант Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України:
«Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення,
стратегії розвитку (80-ті роки XX – 10-ті роки XXI ст.)»
(27.00.02 – документознавство, архівознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені
В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. (044) 525-81-04). Науковий керівник – Онищенко О. С., доктор філософ. наук, академік
НАН України, головний науковий співробітник (Інститут
архівознавства Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського НАН України). Опоненти: Боряк Г. В.,
доктор істор. наук, член-кореспондент НАН України,
заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних
інформаційних ресурсів (Інститут історії України НАН
України); Горєва В. В., кандидат істор. наук, головний
науковий співробітник відділу використання інформації
(Центральний державний архів громадських об’єднань
України). (227/3)
Кидонь Володимир Іванович, начальник управління
оборонного планування – заступник начальника штабу
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України:
«Київська наступальна операція 1943 року: історіографія» (20.02.22 – військова історія). Спецрада К 26.709.04
у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського Міноборони України (03049, м. Київ,
Повітрофлотський просп., 28; тел. (044) 271-08-27).
Науковий керівник – Грицюк В. М., кандидат істор. наук,
доцент, провідний науковий співробітник НДЦ воєнної
історії (Національний університет оборони України імені
Івана Черняховського). Опоненти: Лисенко О. Є., доктор
істор. наук, професор, завідувач відділу історії України
періоду Другої світової війни (Інститут історії України НАН
України); Сімперович В. М., кандидат істор. наук, вчений
секретар (Національний музей історії України у Другій
світовій війні. Меморіальний комплекс). (230/3)
Жам Олена Михайлівна, завідувач науково-дослідного відділу «Музей хліба» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: «Борошномельне
виробництво Правобережної України кінця XVIII – початку
XX ст.: історіографія» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада
К 27.053.02 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул.
Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-94). Науковий
керівник – Висовень О. І., кандидат істор. наук, доцент,
доцент кафедри історії та культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). Опоненти: Ластовський В. В., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри міжнародних відносин (Київський національний
університет культури і мистецтв); Лавріненко Н. П., кандидат істор. наук, голова Української млинологічної асоціації, член Міжнародного млинологічного товариства,
директор (ПП «Від Краю – до Краю»). (248/3)
Шаповаленко Євгеній Юрійович, методист сектору
перепідготовки фахівців Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського: «Повсякденне життя сільського населення Чернігівщини в роки окупації (1941 – 1943 pp.)» (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 – Острянко А. М., кандидат істор. наук, доцент, завідувач кафедри
археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи
(Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Потильчак О. В., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова);
Яшан О. О., кандидат істор. наук, доцент кафедри історії
України та суспільних дисциплін (Черкаський державний
технологічний університет). (276/3)
Блакитний Максим Михайлович, вчений секретар Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського: «Духовна періодика Чернігівської єпархії у
церковному, соціокультурному та науковому житті Північного Лівобережжя України (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 етнології та правознавства 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). (277/3)
Щербина Наталія Олексіївна, фахівець II категорії
навчально-організаційного відділу Чернігівського центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самовря47
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дування державних підприємств, установ та організацій: «Життєвий шлях та науково-просвітницька діяльність Ю. С. Виноградського» (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 – Гринь О. В., кандидат істор.
наук, доцент кафедри історії України (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).
Опоненти: Маньковська Р. В., доктор істор. наук, старший
науковий співробітник відділу історії України другої половини XX століття (Інститут історії України НАН України);
Крук О. І., кандидат істор. наук, доцент, завідувач кафедри філософії і суспільних наук (Чернігівський національний технологічний університет). (278/3)

церковному, соціокультурному та науковому житті Північного Лівобережжя України (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 етнології та правознавства 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). (411/3)

Вільховик Ольга Василівна, молодший науковий
співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені
Василя Кричевського: «Трансформація світогляду червоноармійців на території радянської України: політичний, економічний, соціальний аспекти (1917 – 1920-ті
роки)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 17.051.01
у Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
764-45-46). Науковий керівник – Бабенко Л. Л., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри історії України (Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка). Опоненти: Турченко Г. Ф., доктор
істор. наук, професор, професор кафедри історії України (Запорізький національний університет); Бажан О. Г.,
кандидат істор. наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби (Інститут історії України НАН
України). (362/3)

Волонтир Олена Олександрівна, головний спеціаліст
відділу аналізу поточної діяльності та контролю Управління взаємодії з Національною поліцією МВС України:
«Політика польської влади у галузі освіти у Волинському
воєводстві (1921 – 1939 pp.)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 26.001.01 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Руккас А. О., кандидат істор. наук,
доцент, доцент кафедри історії Центральної та Східної
Європи (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Саган Г. В., доктор істор. наук, професор кафедри всесвітньої історії (Київський університет імені Бориса Грінченка); Перга Ю. М., кандидат істор.
наук, старший викладач кафедри історії (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (450/3)

Ярцун Юлія Олександрівна, вчитель історії
Приватного закладу «Український аграрний ліцей»:
«Повсякденне життя шляхти Київської губернії
(кін. XVIII – 60-ті pp. XIX ст.)» (07.00.01 – історія України).
Спецрада Д 38.053.02 у Чорноморському національному
університеті імені Петра Могили МОН України (54003,
м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 10; тел. (0512) 76-5579). Науковий керівник – Кривошея І. І., кандидат істор.
наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії
та методик навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти: Романюк І. М., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії та культури України (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);
Земський Ю. С., доктор істор. наук, професор, професор
кафедри міжнародних відносин та туризму (Хмельницький національний університет). (394/3)
Блакитний Максим Михайлович, вчений секретар Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського: «Духовна періодика Чернігівської єпархії у
48

Кицак Богдан Вікторович, викладач історії КЗ «Бердичівський педагогічний коледж» Житомирської облради:
«Медичне забезпечення населення в райхскомісаріаті
«Україна» в 1941 – 1944 рр.» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 48.125.02 у Національному університеті
«Острозька академія» МОН України (35800, м. Острог,
вул. Семінарська, 2; тел. (03654) 2-29-49). Науковий
керівник – Стельникович С. В., доктор істор. наук, доцент,
доцент кафедри історії України (Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: Ленартович О. Ю., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри нової та новітньої історії України
(Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки МОН України); Данильчук В. Р., кандидат
істор. наук, доцент, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти МОН України). (532/3)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Демченко Олександр Вікторович, директор ТОВ «Грін
Тек»: «Ресурсний потенціал аграрних підприємств та
стратегія його використання в умовах мінливого еконоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

мічного середовища» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському національному
економічному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник – Язлюк Б. О., доктор екон. наук, професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту
(Тернопільський національний економічний університет).
Опоненти: Красноруцький О. О., доктор екон. наук, професор, професор кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка МОН України); Наумов О. Б., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу (Херсонський національний технічний університет
МОН України). (39/3)

Івана Франка: «Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг 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 – Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Манойленко О. В., доктор екон. наук, професор, директор ННІ
економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Апостолюк О. З., кандидат екон. наук,
доцент кафедри менеджменту та публічного управління
(Тернопільський національний економічний університет). (62/3)

Жовтанецька Ярина Всеволодівна, асистент кафедри
фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Львівського торговельно-економічного університету:
«Антикризове управління фінансовою діяльністю банків» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 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 – Козоріз М. А., доктор екон. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу регіональної
фінансової політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). Опоненти:
Пшик Б. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет
банківської справи»); Адамик Б. П., кандидат екон. наук,
доцент, декан факультету банківського бізнесу (Тернопільський національний економічний університет). (55/3)

Косовська Віра Василівна, асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка»: «Управління
виробничо-господарською діяльністю підприємства на
засадах розвитку трансферної системи» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада К 62.147.01 у Мукачівському
державному університеті МОН України (89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26; тел. (031-31) 2-11-09). Науковий керівник – Князь С. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Перерва П. Г., доктор
екон. наук, професор, декан економічного факультету
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Феєр О. В., кандидат
екон. наук, доцент, кафедра менеджменту та управління
економічними процесами (Мукачівський державний університет МОН України). (64/3)

Леськів Олег Анатолійович, аспірант кафедри
менеджменту Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Державне регулювання ринку маркетингових комунікацій в Україні» (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 – Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри менеджменту (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Сафонов Ю. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри макроекономіки та державного управління (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»); Люльчак З. С., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу і логістики (Національний
університет «Львівська політехніка»). (56/3)
Головчак Ганна Василівна, асистент кафедри обліку
і аудиту Львівського національного університету імені
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Бесараб Світлана Олексіївна, асистент кафедри
економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:
«Управління інвестиційною діяльністю підприємств
(за матеріалами металургійних підприємств України)»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044)
456-98-73). Науковий керівник – Швиданенко Г. О.,
кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри
економіки підприємств (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Сталінська О. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
(Одеський національний економічний університет МОН
України); Пасічник Н. В., кандидат екон. наук, доцент,
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доцент кафедри економіки, організації та управління
підприємствами (ДВНЗ «Криворізький національний
університет» МОН України). (148/3)

Мітал О. Г., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку
та аудиту (Таврійський національний університет імені
В. І. Вернадського МОН України). (175/3)

Волковська Яна Віталіївна, викладач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: «Управлінський
облік витрат операційної діяльності підприємств готельно-ресторанного комплексу» (08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит – 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 керівник – Пилипенко А. А., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
(Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України). Опоненти: Петрук О. М.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту (Житомирський державний технологічний
університет МОН України); Нестеренко О. О., кандидат
екон. наук, доцент, докторант кафедри фінансів, аналізу
та страхування (Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України). (161/3)

Орлов Віталій Володимирович, директор ДП «Дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва імені
В. Я. Юр’єва НААН України»: «Організаційно-економічний
механізм регулювання ефективного виробництва насіння
зернових культур високих генерацій» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 64.803.01 у Харківському національному аграрному
університеті імені В. В. Докучаєва МОН України (62483,
Харківська область, п/в Докучаєвське-2; тел. (057) 70903-00). Науковий керівник – Огійчук М. Ф., кандидат екон.
наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського
обліку і аудиту (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Захарчук О. В.,
доктор екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного
забезпечення (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
України); Карамушка О. М., кандидат екон. наук, доцент
кафедри інформаційних систем і технологій (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет).
(176/3)

Вакарчук Тетяна Сергіївна, головний державний
інспектор відділу митного оформлення № 2 митного
поста «Спеціалізований» Дніпропетровської митниці
ДФС: «Формування стійкої рівноваги економічного зростання національної економіки» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада Д
08.120.01 у ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
(49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18; тел.
(0562) 32-14-68). Науковий керівник – Павлова В. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля»). Опоненти: Пирог О. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
і міжнародного підприємництва (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Удовиченко К. А., кандидат екон. наук, викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності
(Донецький державний університет управління МОН
України, м. Маріуполь). (174/3)
Задоя Олександр Анатолійович, аспірант ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»: «Державне регулювання
трансформації заощаджень в інвестиції» (08.00.03 –
економіка та управління національним господарством).
Спецрада Д 08.120.01 у ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна,
18; тел. (0562) 32-14-68). Науковий керівник – Глуха Г. Я.,
доктор екон. наук, доцент, проректор із забезпечення
якості вищої освіти (ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»). Опоненти: Манжура О. В., доктор екон. наук,
проректор з науково-педагогічної роботи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»);
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Бакай Максим Миколайович, заступник начальника
управління матеріально-технічних ресурсів департаменту забезпечення виробництва ПАТ «Укртрансгаз» НАК
«Нафтогаз України»: «Економічне оцінювання процесу
технічного обслуговування підприємств магістрального
транспорту газу» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 20.052.06 в Івано-Франківському національному
технічному університеті нафти і газу МОН України (76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342)
54-71-39, 54-72-66). Науковий керівник – Гораль Л. Т.,
доктор екон. наук, професор, директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Опоненти: Перерва П. Г., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва та управління персоналом (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут»); Худолей В. Ю., доктор екон. наук, доцент, ректор (ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка
Юрія Бугая»). (242/3)
Ярошенко Олег Леонтійович, заступник директора
філії ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» НАК
«Нафтогаз України»: «Оптимізація витрат підземних сховищ газу на засадах беззбитковості» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 20.052.06 в Івано-Франківському
національному технічному університеті нафти і газу МОН
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,
15; тел. (0342) 54-71-39, 54-72-66). Науковий керівСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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ник – Гораль Л. Т., доктор екон. наук, професор, директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому
комплексі (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу). Опоненти: Череп А. В., доктор
екон. наук, професор, декан економічного факультету (Запорізький національний університет); Хаджинова О. В., доктор екон. наук, доцент, декан економічного
факультету (ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет»). (243/3)
Буринська Оксана Ігорівна, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору
національної економіки» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада К
76.051.12 у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича МОН України (58002, м. Чернівці,
вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-48-07).
Науковий керівник – Лопатинський Ю. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України).
Опоненти: Шпикуляк О. Г., доктор екон. наук, професор,
учений секретар (ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України); Зінчук Т. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
та європейської інтеграції (Житомирський національний
агроекологічний університет МОН України). (298/3)
Олійник Андрій Анатолійович, асистент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету: «Трансформація національних валютних систем в умовах інституційної глобалізації» (08.00.02 – світове господарство і
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.055.06
у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото,
19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – Педь І. В.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Київський національний
торговельно-економічний університет). Опоненти: Резнікова Н. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних
відносин (Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України); Лавріненко О. В., кандидат екон. наук, доцент
кафедри міжнародних фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (306/3)
Бараннік Ігор Олексійович, молодший науковий
співробітник науково-дослідного сектору Харківського
національного економічного університету імені Семена
Кузнеця: «Моніторинг експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств» (08.00.04 – економіка
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у Харківському національному економічному університеті імені Семена
Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки,
9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керівник – Отенко В. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри
менеджменту та бізнесу (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти:
Мельник О. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності (Національний університет «Львівська політехніка»); Погорелов Ю. С., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту (Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка). (328/3)
Бочкарьов Денис Олександрович, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору Херсонського національного технічного університету: «Підвищення ефективності використання інформаційнокомунікаційних ресурсів туристичних підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05
у Херсонському національному технічному університеті
МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24;
тел. (0552) 32-69-10). Науковий керівник – Савіна Г. Г.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Херсонський національний технічний університет
МОН України). Опоненти: Рудніченко Є. М., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Хмельницький національний університет МОН України); Кукліна Т. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
міжнародного туризму (Запорізький національний технічний університет МОН України). (329/3)
Гацан Вілена Володимирівна, молодший науковий
співробітник науково-дослідного сектору Херсонського національного технічного університету: «Продуктова
інноваційна політика харчових підприємств» (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05 у
Херсонському національному технічному університеті
МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24;
тел. (0552) 32-69-10). Науковий керівник – Савіна Г. Г.,
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Херсонський національний технічний університет
МОН України). Опоненти: Ігнатьєва І. А., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри маркетингу та управління
бізнесом (Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України); Миколайчук І. П., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України). (330/3)
Гузь Дар’я Олександрівна, викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Формування
51
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стратегії забезпечення стійкого економічного розвитку
підприємств туристичної 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 – Кусик Н. Л., кандидат екон. наук,
доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова). Опоненти: Рудніченко Є. М., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Хмельницький національний університет МОН України); Коровіна О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту і публічного адміністрування (Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). (331/3)
Сидорук Марта Валеріївна, начальник відділу міжнародних зв’язків Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки: «Організаційно-економічні засади управління проектами транскордонного
співробітництва» (08.00.05 – розвиток продуктивних
сил і регіональна економіка). Спецрада К 32.051.06
у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк,
просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-00-18). Науковий керівник – Павліха Н. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
та управління проектами (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти:
Мікула Н. А., доктор екон. наук, професор, виконавчий
директор з наукових питань (Інститут транскордонного співробітництва і європейської інтеграції); Вербовська Л. С., кандидат екон. наук, доцент кафедри
менеджменту і адміністрування (Інститут економіки і
управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу МОН України). (332/3)
Уніга Олег Вікторович, молодший науковий співробітник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Розвиток та регулювання
ринку праці прикордонного регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада К 32.051.06 у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки МОН України (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-00-18). Науковий
керівник – Цимбалюк І. О., кандидат екон. наук, доцент
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Гоблик В. В., доктор екон. наук,
професор, перший проректор (Мукачівський державний
університет МОН України); Цибульська Ю. О., кандидат
екон. наук, старший науковий співробітник відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співро52

бітництва (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М. І. Долішнього НАН України»). (333/3)
Хайдура Хані Мохаммад, стажист кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету МОН
України: «Державне регулювання інноваційного розвитку
дослідницького сектору закладів вищої освіти України»
(08.00.03 – 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, професор кафедри
економіки та бізнес-технологій (Національний авіаційний
університет МОН України); Карзун І. Г., кандидат екон.
наук, головний спеціаліст відділу розвитку науково-технічної інфраструктури департаменту науково-технічного
розвитку МОН України. (409/3)
Аврамчук Богдан Олегович, асистент кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Економічна оцінка
земель сільськогосподарського призначення в ринкових
умовах» (08.00.06 – економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д
26.004.20 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Мартин А. Г., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядного проектування (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). Опоненти: Третяк А. М., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор ННІ
економіки та екології природокористування (Державна
екологічна академія післядипломної освіти та управління); Ковалишин О. Ф., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри земельного кадастру (Львівський національний аграрний університет). (410/3)
Кольоса Людмила Леонідівна, завідувач Навчальнонауково-виробничого центру «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин» Національного
університету біоресурсів і природокористування України:
«Трансформація та оптимізація орендного сільськогосподарського землекористування» (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища). Спецрада Д 26.004.20 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Мартин А. Г., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядного проектування (Національний університет біоресурсів
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і природокористування України). Опоненти: Добряк Д. С.,
доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НААН
України, головний науковий співробітник лабораторії
екологічного менеджменту (Інститут агроекології і природокористування НААН України); Курильців Р. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри землеустрою
(Львівський національний аграрний університет). (416/3)
Навроцький Ярослав Федорович, науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного
забезпечення ННЦ «Інститут аграрної економіки»: «Розвиток ринку сільськогосподарської техніки у рослинницькій галузі України» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127), м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий
керівник – Захарчук О. В., доктор екон. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу інвестиційного
та матеріально-технічного забезпечення (ННЦ «Інститут
аграрної економіки»). Опоненти: Скоцик В. Є., доктор
екон. наук, голова Аграрної партії України; Петров В. М.,
кандидат екон. наук, проректор із науково-педагогічної
роботи, професор кафедри маркетингу, підприємництва
і організації виробництва, доцент кафедри організації
виробництва та агробізнесу (Харківський національний
аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН України).
(417/3)

ська О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, екології та практичного підприємництва
(ПВНЗ «Європейський університет» МОН України). Опоненти: Ботвіна Н. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління (Одеська державна
академія технічного регулювання та якості МОН України);
Білик В. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту та економічної безпеки (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН
України). (455/3)
Головко Михайло Йосифович, народний депутат України VIII скликання, Верховна Рада України: «Трансформація податкової системи України в умовах фіскальної
децентралізації» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка
Вернадського, 16-в; тел. 450-99-31). Науковий керівник –
Прокопенко Н. С., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів, обліку та оподаткування (ПВНЗ «Європейський університет»). Опоненти: Федосов В. М., доктор
екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, завідувач кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України); Крючкова Н. М., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та історії
економічної думки (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова МОН України). (456/3)

Ащеулова Олександра Миколаївна, аспірант кафедри
економіки, екології та практичного підприємництва ПВНЗ
«Європейський університет»: «Формування внутрішніх економічних резервів вугледобувних підприємств»
(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 керівник – Павленко І. І., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економіки, екології
та практичного підприємництва (ПВНЗ «Європейський
університет»). Опоненти: Амоша О. І., доктор екон. наук,
професор, академік НАН України, директор (Інститут економіки промисловості НАН України); Гончар В. В., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування (ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет» МОН України). (453/3)

Дума Вікторія Леонідівна, менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів Рівненського відділення
«Політон» філії ПАТ КБ «Приватбанк»: «Формування
бюджетного потенціалу місцевих фінансів» (08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ
«Європейський університет» МОН України (03115,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. 45099-31). Науковий керівник – Кузьмак О. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та
менеджменту (Рівненська філія ПВНЗ «Європейський
університет»). Опоненти: Опарін В. М., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Гривківська С. М., кандидат
екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи
та страхування (Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського МОН України). (457/3)

Висоцький Олег Олександрович, аспірант кафедри економіки, екології та практичного підприємництва
ПВНЗ «Європейський університет» України: «Стратегічне
управління економічною безпекою підприємств машинобудування» (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. 450-99-31). Науковий керівник – Гривків-

Бородіна Олександра Сергіївна, молодший науковий
співробітник відділу форм і методів господарювання в
агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України»: «Комплементарний розвиток аграрної сфери 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) 254-22-36). Науковий керівник – Скрипничен-
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ко М. І., доктор екон. наук, професор, головний науковий співробітник відділу моделювання та прогнозування
економічного розвитку (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»). Опоненти: Жук В. М., доктор
екон. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу обліку та оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної
економіки»); Липов В. В., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). (462/3)

вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий
керівник – Ковалюк О. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Піхоцький В. Ф., доктор екон. наук, доцент, начальник
Територіального управління Рахункової палати України
по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській,
Івано-Франківській та Закарпатській областях; Шашкевич О. Л., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
податків та фіскальної політики (Тернопільський національний економічний університет). (466/3)

Шинкар Ольга Ігорівна, старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету
«Києво-Могилянська академія»: «Теоретичні засади
визначення оптимального рівня наукомісткості економіки» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної
думки). Спецрада Д 26.239.01 у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул.
Панаса Мирного, 26; тел. (044) 254-22-36). Науковий
керівник – Бажал Ю. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економічної теорії (Національний
університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти:
Тарасевич В. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри політичної економії (Національна металургійна
академія України); Лебедева Л. В., кандидат екон. наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики (Київський національний торговельно-економічний
університет). (463/3)

Круглякова Віра Володимирівна, асистент кафедри
державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка: «Управління
інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання
харчової промисловості 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 – Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Алєксєєв І. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Національний університет «Львівська політехніка»);
Юркевич О. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри інвестиційної діяльності (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (468/3)

Бочан Віталій Ігорович, аспірант кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Управління стійкістю
грошового обігу в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 26034-02). Науковий керівник – Реверчук С. К., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Пшик Б. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської
справи і страхування (Львівський навчально-науковий
інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»); Чайковський Я. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи (Тернопільський національний
економічний університет). (465/3)
Данчевська Ірина Романівна, асистент кафедри історії України, економічної теорії та туризму Львівського
національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Державний фінансовий контроль використання коштів місцевих бюджетів
України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів,
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Бабенко Олена Миколаївна, асистент кафедри управління персоналом та економіки праці, завідувач Навчально-наукового проектного бізнес-центру ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»: «Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресторанного
господарства» (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,
30; тел. 275-65-50). Науковий керівник – Барна М. Ю.,
доктор екон. наук, доцент, перший проректор, професор
кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Львівський торговельно-економічний університет Центральної
спілки споживчих товариств України). Опоненти: Васильців Т. Г., доктор екон. наук, професор, заступник директора (Регіональна філія Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові); Білецька І. М., кандидат
екон. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту (Івано-Франківський
ННІ менеджменту Тернопільського національного економічного університету МОН України). (469/3)
Рубіш Іван Іванович, аспірант кафедри міжнародних
економічних відносин Львівського торговельно-екоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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номічного університету Центральної спілки споживчих
товариств України: «Державне регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств
України (79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського,
30; тел. 275-65-50). Науковий керівник – Шевчук В. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України). Опоненти: Желюк Т. Л., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
та публічного управління (Тернопільський національний
економічний університет МОН України); Юринець З. В.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). (471/3)
Нам’ясненко Віктор Миколайович, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Хмельницького національного університету МОН України: «Управління ефективністю діяльності промислових підприємств
на засадах маржинального підходу» (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 – Орлов О. О., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва (Хмельницький національний
університет МОН України). Опоненти: Гонтарева І. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємницької діяльності (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України);
Навольська Н. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент
кафедри економіки підприємств і корпорацій (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (472/3)
Пірус Володимир Олегович, молодший науковий співробітник НДІ інноваційного розвитку та державотворення
Тернопільського національного економічного університету МОН України: «Формування механізму управління
інноваційним розвитком вищого навчального закладу»
(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: Андрушків Б. М., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

України); Демченко О. П., кандидат екон. наук, доцент
кафедри фінансів (Вінницький торговельно-економічний
інститут Київського національного торговельно-економічного університету МОН України). (473/3)
Гриценко Антон Вадимович, старший викладач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності
Дніпровського гуманітарного університету: «Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на основі
ефективного управління ризиками» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 08.893.01 в Університеті
митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий керівник – Корнєєв М. В., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри міжнародних економічних відносин (Університет митної справи та фінансів). Опоненти: Журавка Ф. О.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки (Сумський державний університет);
Тринчук В. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу (Інститут підприємництва
та перспективних технологій Національного університету
«Львівська політехніка»). (480/3)
Швайдак В’ячеслав Миколайович, викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування
Університету митної справи та фінансів: «Небанківське
фінансове посередництво в контексті забезпечення економічного розвитку країни» (08.00.08 – гроші, фінанси
і кредит). Спецрада Д 08.893.01 в Університеті митної
справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науковий керівник – Штулер І. Ю., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри
фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін (Національна академія управління). Опоненти:
Коваленко Ю. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансових ринків (Університет державної
фіскальної служби України); Сокол С. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту (Харківський національний університет будівництва та архітектури). (481/3)
Капінос Наталія Олександрівна, викладач спецдисциплін Сумського будівельного коледжу: «Еколого-економічні засади розвитку землеустрою на місцевому рівні»
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища). Спецрада Д 26.004.20 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Третяк В. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри екології та економіки землекористування (Державна екологічна академія післядипломної освіти та
управління). Опоненти: Дорош Й. М., доктор екон. наук,
доцент, доцент кафедри земельного кадастру (Національний університет біоресурсів і природокористування
України); Ковалишин О. Ф., кандидат екон. наук, доцент,
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доцент кафедри земельного кадастру (Львівський національний аграрний університет). (482/3)
Лобунько Антон Вікторович, начальник міськрайонного управління Держгеокадастру у м. Кам’янціПодільському та Кам’янець-Подільському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій
області: «Еколого-економічні основи розподілу земель
за їх категоріями як основним цільовим призначенням»
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища). Спецрада Д 26.004.20 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Третяк А. М., доктор екон. наук, професор, членкореспондент НААН України, директор ННІ економіки і
екології та природокористування (Державна екологічна
академія післядипломної освіти та управління). Опоненти: Будзяк В. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри міжнародних економічних відносин (Київський
національний торговельно-економічний університет);
Курильців Р. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри землеустрою (Львівський національний аграрний університет). (483/3)
Турчинова Юлія Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу онтологічних систем та прикладної
алгебраїчної комбінаторики Інституту телекомунікацій
і глобального інформаційного простору НАН України:
«Оцінювання та забезпечення досягнення економічних
результатів діяльності підприємств» (за матеріалами
машинобудівних підприємств України) (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-98-73). Науковий керівник – Шевчук Н. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
економіки підприємств (ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). Опоненти: Фролова Л. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі
(Одеський національний політехнічний університет МОН
України); Буханець В. В., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України). (484/3)
Лебеда Марина Олександрівна, головний економіст
відділу бюджетування, управлінського обліку та фінансового моніторингу фінансової дирекції ПрАТ «Телеканал
«Інтер»: «Фіскальний та регулюючий потенціал податку
на доходи фізичних осіб-підприємців» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп.
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Перемоги, 54/1; тел (044) 456-36-35). Науковий керівник – Хлівний В. К., кандидат екон. наук, професор,
декан факультету фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Крупка М. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України); Демиденко Л. М., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України). (485/3)
Шеремета Віталій Петрович, начальник управління внутрішнього аудиту і керування ризиками ТОВ
«Аграрні системні технології»: «Бухгалтерський облік
податку на прибуток та відображення його у фінансовій звітності» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 26.006.06 у ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 37162-42). Науковий керівник – Дрозд І. К., доктор екон.
наук, професор, директор ННЦ державного управління
та фінансового контролю (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти:
Ловінська Л. Г., доктор екон. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи (ДННУ «Академія фінансового управління» Науково-дослідного фінансового інституту МОН України); Назарова Г. Б., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування (Центральноукраїнський національний технічний університет
МОН України). (486/3)
Євтушенко Юрій Вікторович, асистент кафедри
управління персоналом та економіки праці Чернігівського національного технологічного університету: «Державне регулювання інвестиційних процесів у будівельній галузі України» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у
Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14027, м. Чернігів, вул. Шевченка,
95; тел. (04622) 3-16-51). Науковий керівник – Забаштанський М. М., доктор екон. наук, доцент, декан факультету
життєдіяльності, природокористування і туризму (Чернігівський національний технологічний університет МОН
України). Опоненти: Гальцова О. Л., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри економічної теорії, національної та міжнародної економіки (Класичний приватний
університет); Петренко К. В., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри міжнародної економіки (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (487/3)
Жаворонок Артур Віталійович, асистент кафедри
публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького національного університету
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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імені Юрія Федьковича: «Активізація ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському
національному технологічному університеті МОН України
(14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (04622) 3-1651). Науковий керівник – Гонта О. І., доктор екон. наук,
професор, директор Навчально-наукового інституту
економіки (Чернігівський національноий технологічний
університет МОН України). Опоненти: Поліщук Є. А., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри інвестиційної
діяльності (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Шабанова О. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів
та банківської справи (Черкаський навчально-науковий
інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН
України). (488/3)
Петренко Надія Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу проблем діяльності та стратегії розвитку
НАН України ДУ «Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»: «Програмне забезпечення інноваційного розвитку
України в умовах євроінтеграції» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада
Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України (14027, м. Чернігів, вул.
Шевченка, 95; тел. (04622) 3-16-51). Науковий керівник –
Кавуненко Л. П., кандидат екон. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України
(ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»). Опоненти: Лопатинський Ю. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича МОН України); Холявко Н. І., кандидат екон. наук, доцент, докторант кафедри теоретичної
та прикладної економіки (Чернігівський національний
технологічний університет МОН України). (489/3)
Тараненко Олександр Миколайович, науковий співробітник Чернігівського національного технологічного
університету: «Формування та розвиток інноваційного потенціалу хлібопекарської промисловості України»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському
національному технологічному університеті МОН України (14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (04622)
3-16-51). Науковий керівник – Юрченко М. Є., кандидат
фіз.-мат. наук, доцент, декан обліково-економічного
факультету (Чернігівський національний технологічний
університет МОН України). Опоненти: Шапошников К. С.,
доктор екон. наук, професор, директор (Причорноморський НДІ економіки та інновацій); Скоробогатова Н. Є.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (Національний технічний універсиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

тет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України). (490/3)
Фещенко Олег Петрович, фінансовий директор ТОВ
«ТВК Ластівка», м. Житомир: «Управління фінансовим
станом корпорацій» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел.
(044) 456-36-35). Науковий керівник – Білик М. Д. , доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів
підприємств (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України).
Опоненти: Виговська В. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та
страхування (Чернігівський національний технологічний
університет МОН України); Любкіна О. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (491/3)
Кириченко Анна Іванівна, асистент кафедри фінансів
та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України: «Організаційно-економічні засади управління прибутком сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 08.804.01 у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті МОН України, (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел.
(056) 373-70-36). Науковий керівник – Дуброва Н. П.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів
та банківської справи (Дніпровський державний аграрно-економічний університет МОН України). Опоненти:
Березіна Л. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економіки підприємства (Полтавська державна аграрна академія); Легеза Д. Г., доктор екон. наук,
доцент, завідувач кафедри маркетингу (Таврійський державний агротехнологічний університет). (500/3)
Бабич Тетяна Олегівна, асистент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Інноваційно-технологічні фактори глобального економічного
прогресу» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп.
Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник – Лук’яненко О. Д., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Булатова О. В., доктор екон. наук, професор, перший проректор
(Маріупольський державний університет МОН України);
Гончаренко О. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри
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міжнародних економічних відносин (Київський національний торговельно-економічний університет МОН
України). (529/3)
Печенюк Алла Петрівна, викладач кафедри економіки і маркетингу підприємств туристсько-готельної сфери Київського університету туризму, економіки і права
МОН України: «Формування стратегії розвитку сільського
зеленого туризму» (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) 2-52-18). Науковий керівник –
Іванишин В. В., доктор екон. наук, професор, ректор
(Подільський державний аграрно-технічний університет
МОН України). Опоненти: Стадник В. В., доктор екон.
наук, професор кафедри менеджменту, адміністрування
та готельно-ресторанної справи (Хмельницький національний університет МОН України); Ткачук В. В., кандидат екон. наук, доцент, декан економічного факультету
(Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка МОН України). (540/3)
Личук Людмила Іванівна, старший викладач кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування «Бережанський агротехнічний інститут»:
«Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських 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
(32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13;
тел. (03849) 2-52-18). Науковий керівник – Єрмаков О. Ю.,
доктор екон. наук, професор, заслужений економіст
України, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів
і природокористування України). Опоненти: Чикуркова А. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту, публічного управління та адміністрування
(Подільський державний аграрно-технічний університет);
Нестеренко С. А., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту (Таврійський державний агротехнологічний університет). (542/3)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Скляр Анна Володимирівна, аспірант кафедри філософії Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара: «Метафізика любові у релігійно-філософських вченнях Вол. Соловйова та С. Франка у контексті східно-православної духовної традиції» (09.00.05 –
історія філософії). Спецрада Д 08.051.11 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара
МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел.
374-98-00). Науковий керівник – Пронякін В. І., доктор
філософ. наук, професор кафедри філософії (Дніпров58

ський національний університет імені Олеся Гончара).
Опоненти: Гнатенко П. І., доктор філософ. наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут соціальної
та політичної психології НАПН України); Башкеєва О. М.,
кандидат філософ. наук, доцент кафедри філософії
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет»). (235/3)
Бутко Юлія Леонідівна, старший викладач кафедри
філософії, соціально-політичних і правових наук ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»:
«Концепція духовної трансгресії в даоській антропомістиці» (09.00.05 – історія філософії). Спецрада К 12.112.02
у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – Мозговий Л. І., доктор філософ. наук, професор, завідувач
кафедри філософії, соціально-політичних і правових
наук (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»). Опоненти: Петрушов В. М., доктор філософ.
наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології (Український державний університет залізничного
транспорту); Стрелкова А. Ю., доктор філософ. наук, науковий співробітник (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). (268/3)
Іванчук Володимир Володимирович, старший викладач кафедри філософії, соціально-політичних і правових
наук ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»: «Сутність та особливості формування концепту
відчуження в екзистенціальній та неомарксистській філософії XX ст.» (09.00.05 – історія філософії). Спецрада К
12.112.02 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул.
Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник –
Мозговий Л. І., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціально-політичних і правових
наук (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»). Опоненти: Окороков В. Б., доктор філософ.
наук, професор, завідувач кафедри філософії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Дубініна В. О., кандидат філософ. наук, доцент кафедри
філософії і суспільних наук (Українська медична стоматологічна академія). (269/3)
Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна, аспірант
кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка: «Дискурсивна прагматика
соцмережевої комунікації інформаційного суспільства»
(09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).
Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02).
Науковий керівник – Рижак Л. В., кандидат філософ.
наук, доцент кафедри філософії, декан філософського
факультету (Львівський національний університет імені
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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Івана Франка). Опоненти: Шевчук Д. М., доктор філософ.
наук, доцент, декан гуманітарного факультету (Національний університет «Острозька академія»); Будз В. П.,
кандидат філософ. наук, доцент кафедри філософії та
соціології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (270/3)
Драпушко Ростислав Григорович, директор ДП
«Завод порошкової металургії»: «Світоглядна парадигма
українського туризму в умовах сучасних трансформаційних процесів» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д 26.053.16 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-1108). Науковий керівник – Андрущенко В. П., доктор філософ. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
академік НАПН України, ректор (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Самчук З. Ф., доктор філософ. наук, старший науковий
співробітник, головний науковий співробітник відділу
соціально-політичної історії (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України);
Гарбар Г. А., доктор філософ. наук, професор, професор
кафедри музичного мистецтва (Відокремлений підрозділ
«Миколаївська філія» Київського національного університету культури і мистецтв). (441/3)
Черниш Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 155 з поглибленим вивченням англійської мови міста Києва: «Інформаційно-комунікаційний потенціал гуманітарної освіти в
умовах глобалізації» (09.00.10 – філософія освіти). Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Кивлюк О. П., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Берегова Г. Д., доктор
філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії
і соціально-гуманітарних дисциплін (Херсонський державний аграрний університет); Озьмінська І. Д., кандидат
філософ. наук, доцент кафедри публічного управління та
адміністрування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). (442/3)
Городницький Андрій Володимирович, тимчасово не
працює: «Європейський концепт суспільного договору в
українському контексті: рефлексія і практика» (09.00.03 –
соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д
26.053.16 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Чехун Н. В., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри англійської філології і філософії мови імені
професора О. М. Мороховського (Київський національСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

ний лінгвістичний університет). Опоненти: Поліщук О. С.,
доктор філософ. наук, доцент, декан факультету мистецтв (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія);
Кострюков С. В., доктор філософ. наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права (ДВНЗ «Національний гірничий університет»).
(443/3)
Рижкова Дарина Сергіївна, аспірант кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора
Й. Б. Шада Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна: «Homo Urbanus як нова ідентичність» (09.00.04 – філософська антропологія, філософія
культури). Спецрада Д 64.051.06 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-5271). Науковий керівник – Карпенко І. В., доктор філософ.
наук, професор, декан філософського факультету (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). Опоненти: Лисенкова В. В., доктор філософ. наук, доцент, завідувач кафедри філософії та політології (Харківська державна академія культури Міністерства культури України); Пилипенко С. Г., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія
людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін (Харківський національний технічний університет
імені Петра Василенка МОН України). (445/3)
Гужва Алла Анатоліївна, завідувач відділу комплектування документів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, аспірант кафедри теоретичної і практичної філософії
імені професора Й. Б. Шада Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна: «Соціокультурні трансформації суспільних екстатичних станів» (09.00.03 –
соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д
64.051.06 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-71). Науковий керівник – Перепелиця О. М., доктор філософ. наук, доцент,
завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії
імені професора Й. Б. Шада (Харківський національноий
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти:
Чернієнко В. О., доктор філософ. наук, доцент, завідувач
кафедри філософії (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» МОН України); Толстов І. В., кандидат філософ.
наук, доцент кафедри філософії та соціології (Український державний університет залізничного транспорту
МОН України). (447/3)
Подорожній Юрій Анатолійович, керівник апарату Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії
України: «Діалог церкви і суспільства в сучасній українській теології» (09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада Д
26.053.21 у Національному педагогічному університеті
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імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Чорноморець Ю. П., доктор філософ. наук, професор,
професор кафедри культурології (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Шугаєва Л. M., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії (Рівненський державний гуманітарний університет); Христокін Г. В., кандидат філософ.
наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології
(Університет державної фіскальної служби України).
(474/3)
Заремба Євгеній Миколайович, тимчасово не працює:
«Міжправославний конфлікт в Україні: витоки, перебіг,
перспективи подолання» (09.00.11 – релігієзнавство).
Спецрада Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Науковий керівник – Юраш А. В., кандидат політ. наук,
доцент, директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України. Опоненти: Саух П. Ю., доктор філософ. наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України;
Христокін Г. В., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри філософії та політології (Університет державної
фіскальної служби України). (475/3)
Гойман Ольга Олександрівна, лаборант кафедри
медицини катастроф та військової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Міфологізація масової свідомості: соціально-філософський
аспект» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія
історії). Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Науковий керівник – Цимбал Т. В., доктор філософ. наук,
доцент, професор кафедри філософії і соціальних наук
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»). Опоненти: Полисаєв О. П., доктор філософ. наук, професор,
провідний науковий співробітник (ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»); Суріна Г. Ю., кандидат філософ.
наук, доцент, доцент кафедри філософії освіти, теорії й
методики суспільствознавчих предметів (Миколаївський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).
(546/3)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Прокопчук Юлія Павлівна, тимчасово не працює:
«Дмитро Загул як літературознавець і перекладач»
(10.01.01 – історія літератури). Спецрада К 76.051.11 у
Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. 58-48-46). Науковий керівник –
Антофійчук В. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української літератури (Чернівецький націо60

нальний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти:
Ковалів Ю. І., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри історії української літератури, теорії літератури
й літературної творчості (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Лазірко Н. О., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури
та славістики (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка). (1/3)
Чуй Сергій Валерійович, тимчасово не працює: «Поетична творчість Василя Слапчука: віршознавчий аспект»
(10.01.06 – теорія літератури). Спецрада К 76.051.11 у
Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул.
Михайла Коцюбинського, 2; тел. 58-48-46). Науковий
керівник – Соколова В. А., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Волковинський О. С., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри журналістики
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка); Мальцев В. С., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри української літератури (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (2/3)
Девіцька Антоніна Ігорівна, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»: «Просодичні характеристики англійського мовлення словаків (експериментальнофонетичне дослідження)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України (03680, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Валігура О. Р., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри східної філології (Київський
національний лінгвістичний університет). Опоненти: Ільченко О. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри іноземних мов (Центр наукових досліджень та
викладання іноземних мов НАН України); Григорян Н. Р.,
кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної фонетики (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України). (65/3)
Радзіон Віра Меконненівна, викладач кафедри
німецької філології Київського національного лінгвістичного університету: «Складні іменники спортивної тематики у сучасній німецькій публіцистиці: структурно-семантичний та прагматичний аспекти» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному
лінгвістичному університеті МОН України (03680, м. Київ150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72).
Науковий керівник – Середа Н. А., кандидат філол. наук,
доцент, доцент кафедри німецької філології (Київський
національний лінгвістичний університет). Опоненти: Козловський В. В., доктор філол. наук, професор, професор
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кафедри германської філології та перекладу (Інститут
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Маєвська Л. Д., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри німецької та французької
філології (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). (66/3)
Томахів Марта Володимирівна, викладач кафедри
іноземних мов Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України: «Просодичні засоби мовленнєвого впливу в сучасному англомовному науковому
дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження на
матеріалі відеолекцій)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України (03680, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Валігура О. Р., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри східної філології (Київський
національний лінгвістичний університет). Опоненти:
Калита А. А., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри теорії, практики та перекладу французької мови
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Паращук В. Ю., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
германської філології (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). (67/3)
Юровських Катерина Андріївна, аспірант кафедри
германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету: «Комунікативна ситуація непорозуміння в сучасному англомовному
діалогічному дискурсі: соціокогнітивний та прагматичний аспекти» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д
26.054.04 у Київському національному лінгвістичному
університеті МОН України (03680, м. Київ-150, вул. Велика
Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Волкова Л. М., кандидат філол. наук, професор,
професор кафедри германської і фіно-угорської філології (Київський національний лінгвістичний університет).
Опоненти: Морозова О. І., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри англійської філології (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна); Чугу С. Д.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземної
філології та перекладу (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету). (68/3)
Бевзо Галина Андріївна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету
менеджменту та бізнесу ПВНЗ «Українсько-американський університет Конкордія»: «Джерела походження
екологічної термінології в англійській та українській
мовах» (10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне
мовознавство). Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН УкраСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

їни (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032)
239-41-04). Науковий керівник – Помірко Р. С., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри французької
філології (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Терехова С. І., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри російської мови і літератури (Київський національний лінгвістичний університет); Пилячик Н. Є., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри англійської філології (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»).
(87/3)
Розвод Еліна Вадимівна, асистент кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки: «Вербалізація концепту
SUN: лінгвокультурний аспект (на матеріалі американського варіанта англійської мови)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 23941-04). Науковий керівник – Рогач О. О., кандидат філол.
наук, доцент, декан факультету іноземної філології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). Опоненти: Яхонтова Т. В., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка); Гошилик Н. С., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри англійської філології
(Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника). (88/3)
Паук Марина Михайлівна, заступник директора з
виховної роботи Гуманітарно-педагогічного коледжу
Мукачівського державного університету МОН України:
«Синтаксис і семантика обмежувальних синтаксем в
українських прислів’ях» (10.02.01 – українська мова).
Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені
О. О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-02-92). Науковий керівник –
Бріцин В. М., доктор філол. наук, професор, головний
науковий співробітник (Інститут мовознавства імені
О. О. Потебні НАН України). Опоненти: Леута О. І., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри української
мови (Київський національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова МОН України); Горголюк Н. Г.,
кандидат філол. наук, доцент, заступник директора з
наукової роботи (Інститут української мови НАН України).
(117/3)
Зелінська Марія Зенонівна, науковий співробітник
Дрогобицької філії ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти»: «Комунікативна компетенція молодих носіїв
польської мови західних областей України» (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).
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Науковий керівник – Кравчук А. М., кандидат філол.
наук, професор, завідувач кафедри польської філології (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). Опоненти: Войцева О. А., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри загального
і слов’янського мовознавства (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України); Ніколаєнко Л. І., кандидат філол. наук, старший науковий співробітник відділу слов’янських мов (Інститут мовознавства
імені О. О. Потебні НАН України). (118/3)
Марєєв Дмитро Анатолійович, асистент кафедри
української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка: «Динаміка східнополіського діалекту» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.173.01
в Інституті української мови НАН України (01001, м. Київ,
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). Науковий
керівник – Гриценко П. Ю., доктор філол. наук, професор, директор (Інститут української мови НАН України).
Опоненти: Колесников А. О., доктор філол. наук, доцент,
завідувач кафедри української мови і літератури (Ізмаїльський державний гуманітарний університет); Гримашевич Г. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
української мови (Житомирський державний університет
імені Івана Франка). (172/3)
Бурковська Олена Богданівна, викладач української
мови та літератури Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка»:
«Українська термінологія лісівництва: становлення, розвиток та системно-структурна організація» (10.02.01 –
українська мова). Спецрада К 36.053.02 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана
Франка МОН України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана
Франка, 24; тел. (03244) 3-83-76). Науковий керівник –
Мацюк З. О., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри українського прикладного мовознавства (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Ґрещук В. В., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри української мови (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»); Гриджук О. Є., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри соціології та культурології (ДВНЗ «Національний
лісотехнічний університет України»). (231/3)
Лемець Лілія Володимирівна, учитель української
мови та літератури Орівської ЗОШ І – ІІ ступенів Сколівського району Львівської області: «Символи в поезії Івана
Франка: лінгвостилістичний аспект» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 36.053.02 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка
МОН України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка,
24; тел. (03244) 3-83-76). Науковий керівник – Винницький В. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри української мови (Дрогобицький державний
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педагогічний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Вільчинська Т. П., доктор філол. наук, професор, декан
факультету філології і журналістики (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка); Івасюта М. І., кандидат філол. наук, асистент
кафедри історії та культури української мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
(232/3)
Заєць Ганна Вікторівна, асистент кафедри лінгводидактики Одеського національного політехнічного університету МОН України: «Творчість Володимира Ярошенка:
проблематика, поетика» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 64.053.03 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди
МОН України (61168, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел.
(057) 700-35-21). Науковий керівник – Дмитренко В. І.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та російського мовознавства (Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ). Опоненти: Бровко О. О., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри української літератури
і компаративістики (Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка МОН України); Сподарець М. П., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
історії української літератури (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (246/3)
Очковська Анна Павлівна, викладач кафедри англійської філології та перекладу Житомирського державного
університету імені Івана Франка: «Становлення рейзингової конструкції з суб’єктом в англійській мові XII – XVII ст.:
структурний та функціональний аспекти» (10.02.04 –
германські мови). Спецрада К 26.133.08 у Київському
університеті імені Бориса Грінченка МОН України (04053,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел./факс (044)
272-19-02). Науковий керівник – Полховська М. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської
філології та перекладу, директор ННІ іноземної філології (Житомирський державний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Жаботинська С. А., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри англійської філології (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького); Снісаренко І. Є., кандидат філол. наук,
доцент, завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання (Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
(247/3)
Стрельченко Ксенія Сергіївна, викладач кафедри
англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка: «Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивннй та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів
ХХ – ХХІ ст.)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К
26.133.08 у Київському університеті імені Бориса ГрінСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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ченка МОН України (04053, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 18/2; тел./факс (044) 272-19-02). Науковий
керівник – Колесник О. С., доктор філол. наук, професор, професор кафедри германської філології (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти:
Потапенко С. І., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри германської філології (Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя); Гнаповська Л. В., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних
мов ННІ бізнес-технологій «УАБС» (Сумський державний
університет). (258/3)
Статівка Анна Олександрівна, викладач кафедри
перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Стратегії та способи відтворення фонографічних стилізацій
мовленнєвих аномалій в англо-українському художньому перекладі» (10.02.16 – перекладознавство). Спецрада
Д 64.051.27 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-05). Науковий керівник – Ребрій О. В., доктор філол. наук, доцент, завідувач
кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). Опоненти: Іваницька М. Л., доктор філол.
наук, доцент, завідувач кафедри германської філології
та перекладу (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України); Мазур О. В., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики
галузевого перекладу (Херсонський національний технічний університет МОН України). (287/3)
Тащенко Ганна Володимирівна, викладач кафедри
перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Лінгвокогнітивні та культурологічні особливості англо-українського перекладу прецедентних імен (на матеріалі
художньої літератури)» (10.02.16 – перекладознавство).
Спецрада Д 64.051.27 у Харківському національному
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-42). Науковий керівник – Ребрій О. В., доктор філол. наук, доцент,
завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи
Лукаша (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Пермінова А. В.,
доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та
практики перекладу з англійської мови (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка МОН України); Некряч Т. Є., кандидат філол.
наук, доцент, професор кафедри англійської філології і
філософії мови імені професора О. М. Мороховського
(Київський національний лінгвістичний університет МОН
України). (288/3)
Болотнікова Алла Петрівна, викладач кафедри іноземної філології та перекладу Полтавського національСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

ного технічного університету імені Юрія Кондратюка:
«Граматичні індикатори вираження категорії ввічливості
в українській мові» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник –
Баландіна Н. Ф., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри журналістики (Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Скаб М. С., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри історії та культури української мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
Халіман О. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри
української мови (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (307/3)
Козубська Ірина Геннадіївна, аспірант кафедри
теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Лінгвопрагматичні параметри мовленнєвого жанру
«монографія» в англійській мові (на матеріалі текстів
з інформаційних технологій)» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий
керівник – Іщенко Н. Г., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Єнікєєва С. М., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри англійської філології
(Запорізький національний університет); Лазебна Н. В.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та
практики перекладу (Запорізький національний технічний університет). (308/3)
Максимчук Олена Леонідівна, викладач кафедри
германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка:
«Емотивно-прагматична конотація мовленнєвого жанру
„коментар“ (на матеріалі сучасної німецькомовної газетної публіцистики)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник –
Іщенко Н. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач
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); Середа Н. А., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри німецької філології (Київський національний лінгвістичний університет). (309/3)
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Полянічко Олеся Дмитрівна, викладач англійської
мови Одеської спеціалізованої школи № 35 І – ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови: «Структурні, семантичні та когнітивні виміри космопоетонімів (на
матеріалі англомовної науково-фантастичної прози)»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 41.051.02 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв.,
24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – Карпенко О. Ю., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри граматики англійської мови (Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти:
Лукаш Г. П., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри інформаційних систем управління (Донецький
національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); Дідур Ю. І., кандидат філол. наук, старший викладач кафедри іноземних мов (Одеський національний економічний університет МОН України). (320/3)
Ковальчук Олександра Костянтинівна, викладач
секції іноземних мов ННІ інформаційних та соціальних
технологій Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова: «Єдність просодичних та кінесичних засобів в мовленні шеф-кухарів (інструментально-фонетичне
дослідження на матеріалі британських телевізійних кулінарних передач)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада
Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – Олінчук В. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент
кафедри теоретичної та прикладної фонетики англійської
мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Солощук Л. В., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри англійської
філології (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України); Шкворченко Н. М., кандидат
філол. наук, доцент кафедри перекладу та мовознавства
(Міжнародний гуманітарний університет МОН України).
(321/3)
Русавська Ольга Олегівна, викладач кафедри англійської мови № 1 Національного університету «Одеська
морська академія»: «Територіальна варіативність просодії англійського мовлення в Канаді (інструментальнофонетичне дослідження)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий
керівник – Олінчук В. В., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри теоретичної та прикладної фонетики
англійської мови (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Петлюченко Н. В., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри іноземних мов № 2 (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України); Паращук В. Ю., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
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германської філології (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України). (322/3)
Кіщенко Алла Миколаївна, викладач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Категорія адресантності в
художньому тексті: мовні засоби вираження (на матеріалі української прози кінця XX – початку XXI століття)»
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 41.051.02 в
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв.,
24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – Кондратенко Н. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти:
Марчук Л. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри української мови (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України);
Ситар Г. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
загального та прикладного мовознавства і слов’янської
філології (Донецький національний університет імені
Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (323/3)
Мартиняк Ірина Ярославівна, асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича Львівського національного університету імені Івана Франка:
«Рецепція української фольклорної традиції в арабських
джерелах IX – ХІІ ст.» (10.01.07 – фольклористика). Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул.
Університетська, 1; тел. 239-46-30). Науковий керівник –
Гарасим Я. І., доктор філол. наук, професор (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Лабащук О. В., доктор філол. наук, професор кафедри
теорії і методики української та світової літератури (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка); Наумовська О. В., кандидат філол.
наук, доцент кафедри фольклористики (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка). (356/3)
Полгородник Дар’я Володимирівна, асистент кафедри
іноземних мов професійного спрямування Запорізького
національного університету: «Формування англійськомовної картини світу Ірландії в умовах незбалансованої
двомовності» (10.02.04 – германські мови). Спецрада
К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66;
тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Козлова Т. О.,
доктор філол. наук, доцент, професор кафедри англійської філології (Запорізький національний університет).
Опоненти: Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри перекладознавства і контрастивної
лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка); Герман Л. В., кандиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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дат філол. наук, доцент, завідувач кафедри мовних дисциплін (Харківський національний аграрний університет
імені В. В. Докучаєва). (378/3)
Наумчук Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри
іноземних мов професійного спілкування Запорізького
національного технічного університету: «Еволюція англійськомовного лексикону кінематографії: соціокультурний
та лінгвосинергетичний аспекти» (10.02.04 – германські
мови). Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий
керівник – Єнікєєва С. М., доктор філол. наук, професор,
завідувач кафедри англійської філології (Запорізький національний університет). Опоненти: Швачко С. О., доктор
філол. наук, професор кафедри германської філології
(Сумський державний університет); Василенко Д. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри фонетики і практики
англійської мови (Київський національний лінгвістичний
університет). (380/3)
Шапочка Наталія Вячеславівна, старший викладач
кафедри викладання другої іноземної мови Запорізького національного університету: «Когнітивно-комунікативна організація текстів німецьких народних пісень»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 17.051.02 у
Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
764-45-46). Науковий керівник – Приходько А. М., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький національний технічний
університет). Опоненти: Самохіна В. О., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри англійської філології
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Соколов Д. П., кандидат філол. наук, доцент кафедри
германської філології (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). (381/3)
Бердіна Ольга Олександрівна, старший викладач
кафедри англійської філології Маріупольського державного університету: «Семантична еволюція дієслів з
градаційним значенням в англійській мові» (10.02.04 –
германські мови). Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-4546). Науковий керівник – Пефтієва О. Ф., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу (Маріупольський державний університет). Опоненти:
Єнікєєва С. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри англійської філології (Запорізький національний університет); Кобякова І. К., кандидат філол. наук,
професор, завідувач кафедри германської філології
(Сумський державний університет). (382/3)
Дмитрієва Валерія Володимирівна, лаборант кафедри зарубіжної літератури Одеського національного
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університету імені І. І. Мечникова: «Художній дискурс
казки Шарля Перро про Синю Бороду в літературах
Англії, Франції та України» (10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спецрада К 18.092.02 у Бердянському
державному педагогічному університеті МОН України
(71112, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4; тел. (06153) 4-7468). Науковий керівник – Силантьєва В. І., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Степанова Г. А., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри англійської філології та
перекладу (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»);
Школа І. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання (Бердянський
державний педагогічний університет). (397/3)
Ніколаєва Наталя Миколаївна, викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету: «Функціонування колоронімів
у сучасному німецькомовному публіцистичному тексті»
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 17.051.02 у
Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
764-45-46). Науковий керівник – Іваненко С. В., кандидат
філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
професійного спрямування (Запорізький національний
університет). Опоненти: Безугла Л. Р., доктор філол.
наук, професор, професор кафедри німецької філології
і перекладу (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна); Кирпиченко О. Е., кандидат філол. наук,
доцент, директор Інституту іноземної філології (Класичний приватний університет). (401/3)
Бондар Наталія Василівна, викладач кафедри філологічних дисциплін Медичного коледжу ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»: «Базові концепти української ментальності у творчості братів Тютюнників» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 17.051.02
у Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
764-45-46). Науковий керівник – Баландіна Н. Ф., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри журналістики (Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка). Опоненти: Калашник В. С., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української мови (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна); Касім Г. Ю., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства (Одеський національний педагогічний університет
імені І. І. Мечникова). (408/3)
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Батог Світлана Володимирівна, провідний інженер
відділу екологічної гідрології та управління водними
екосистемами Інституту гідробіології НАН України: «Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва»
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(11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія).
Спецрада Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Тімченко В. М., доктор географ.
наук, професор, завідувач відділу екологічної гідрології
та управління водними екосистемами (Інститут гідробіології НАН України). Опоненти: Гребінь В. В., доктор географ. наук, професор, професор кафедри гідрології та
гідроекології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка МОН України); Василенко Є. В., кандидат географ. наук, старший науковий співробітник відділу гідрологічних досліджень (Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України). (74/3)
Левицька Ольга Леонідівна, тимчасово не працює:
«Суспільно-географічне дослідження трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська»
(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 – Запотоцький С. П., доктор географ. наук,
доцент, професор кафедри економічної та соціальної
географії (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Палеха Ю. М., доктор географ. наук, професор, заступник директора з наукової
роботи, начальник центру геоінформаційних систем (ДП
«Український державний НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя»); Сливка Р. Р., кандидат
географ. наук, доцент кафедри географії та природознавства (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). (493/3)
Клебанов Денис Олександрович, старший науковий
співробітник відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України: «Стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах України в
сучасний період» (11.00.07 – гідрологія суші, водні
ресурси, гідрохімія). Спецрада Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Осадча Н. М.,
доктор географ. наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу гідрохімії (Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України). Опоненти: Тімченко В. М., доктор географ. наук, професор, завідувач відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами (Інститут гідробіології НАН України); Яцюк М. В.,
кандидат географ. наук, в. о. заступника директора з
наукової роботи (Інститут водних проблем і меліорації
НААН України). (506/3)
Савенець Михайло Валерійович, науковий співробітник відділу моніторингу атмосфери Українського
гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН Украї66

ни: «Сезонна та довготермінова мінливість основних
аерологічних характеристик над територією України»
(11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія). Спецрада Д 26.001.22 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Дворецька І. В., кандидат географ.
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії моніторингу атмосферного повітря (Український
гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України).
Опоненти: Антоненко В. С., доктор географ. наук, професор, професор кафедри міжнародного туризму (Київський національний університет культури і мистецтв МОН
України); Скриник О. А., кандидат географ. наук, доцент,
доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). (557/3)
Мручковський Петро Вікторович, викладач педагогічного коледжу Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича: «Етнічна структура населення
Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний
аналіз)» (11.00.02 – економічна та соціальна географія).
Спецрада К 76.051.04 у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58002,
м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. (0372)
52-62-35). Науковий керівник – Джаман В. О., доктор
географ. наук, професор, завідувач кафедри географії
України та регіоналістики (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Дністрянський М. С., доктор географ. наук, професор, професор
кафедри географії України (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Маруняк Є. О., доктор
географ. наук, старший науковий співробітник, учений
секретар (Інститут географії НАН України). (565/3)
Остапенко Павло Олегович, керівник ГО «Товариство
дослідників України»: «Трансформація адміністративнотериторіального устрою Полтавської області: суспільногеографічний аспект дослідження» (11.00.02 – економічна та соціальна географія). Спецрада Д 26.001.07 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Олійник Я. Б., доктор екон. наук, професор, академік НАПН
України, заслужений діяч науки і техніки України, декан
географічного факультету (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Руденко В. П., доктор географ. наук, професор, заслужений
працівник освіти України, декан географічного факультету (Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича); Палеха Ю. М., доктор географ. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних систем (ДП «Український
державний НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені
Ю. М. Білоконя»). (592/3)
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Барегамян Сюзанна Хоренівна, старший викладач
кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного університету: «Конституційне право
на працю та його реалізація в умовах європейської міждержавної інтеграції» (12.00.02 – конституційне право;
муніципальне право). Спецрада К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057)
705-24-99). Науковий керівник – Волошин Ю. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
завідувач кафедри міжнародного права (Національний
авіаційний університет МОН України). Опоненти: Любченко П. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри державного будівництва (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України);
Воронов М. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри конституційного і муніципального права (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України). (16/3)
Орлов Юрій Валерійович, оперуповноважений 2-го
відділу в сфері паливно-енергетичного комплексу Управління захисту економіки у м. Києві департаменту захисту
економіки Національної поліції України: «Кримінальноправова характеристика злочину незаконне знищення
виборчої документації або документів референдуму (ст.
158-2 КК України)» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
К 26.889.02 у ВНЗ «Національна академія управління»
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 24224-64). Науковий керівник – Нікітін Ю. В., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права
(ВНЗ «Національна академія управління»). Опоненти:
Денісов С. Ф., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права
та кримінології (Академія державної пенітенціарної служби); Акімов М. О., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
кримінального права (Національна академія внутрішніх
справ). (17/3)
Ольховенко Олег Ігорович, старший інспектор-черговий СРПП № 4 Мурованокуриловецького ВП Могилева-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області: «Кримінально-правова характеристика злочину відмова свідка
від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків
(ст. 385 КК України)» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
К 26.889.02 у ВНЗ «Національна академія управління»
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 242-2464). Науковий керівник – Харь І. О., кандидат юрид. наук,
доцент, заступник завідувача кафедри кримінального
права, кримінології, цивільного та господарського права (ВНЗ «Національна академія управління»). Опоненти:
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Мисливий В. А., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри публічного права (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» МОН України); Багіров С. Р., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального та
кримінального процесуального права (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (18/3)
Мороз Андрій Олександрович, генеральний директор
ПАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ», м. Київ: «Кримінальноправове дослідження злочину втручання в діяльність
захисника чи представника особи (ст. 397 КК України)»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.889.02 у ВНЗ
«Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул.
Ушинського, 15; тел. (044) 242-24-64). Науковий керівник – Матвійчук В. К., доктор юрид. наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України, перший
проректор (ВНЗ «Національна академія управління»).
Опоненти: Воробей П. А., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри кримінального права (Національна
академія внутрішніх справ); Вітко О. Ю., кандидат юрид.
наук, старший викладач кафедри господарського та
транспортного права (Державний інститут інфраструктури та технологій). (19/3)
Мельниченко Віктор Леонідович, адвокат адвокатської контори «Мельниченко», м. Київ: «Кримінальноправова характеристика злочину проведення вибухових
робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
(ст. 250 КК України)» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
К 26.889.02 у ВНЗ «Національна академія управління»
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 242-2464). Науковий керівник – Матвійчук В. К., доктор юрид.
наук, професор, заслужений працівник народної освіти
України, перший проректор (ВНЗ «Національна академія
управління»). Опоненти: Стрельцов Є. Л., доктор юрид.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри
кримінального права (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України); Курилюк Ю. Б.,
кандидат юрид. наук, заступник начальника управління
у справах іноземців та адміністративного провадження
(Міжнародно-правовий департамент Адміністрації Державної прикордонної служби України). (20/3)
Родоман Тетяна Олександрівна, адвокат: «Зміна умов
договору як спосіб захисту цивільних прав та інтересів»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.500.01
у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044)
286-70-98). Науковий керівник – Луць В. В., доктор юрид.
наук, професор, академік НАПрН України, головний нау67
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ковий співробітник відділу проблем приватного права
(НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). Опоненти: Дзера О. В.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, професор кафедри цивільного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Блащук Т. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (Навчально-науковий
інститут права імені І. Малиновського Національного університету «Острозька академія»). (21/3)
Пилипенко Ігор Вікторович, провідний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення
участі прокурорів у кримінальному провадженні Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України: «Кримінальна відповідальність за самоправство» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.122.01
в Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бульв.
Т. Шевченка, 27; тел. (044) 246-57-87). Науковий керівник
Присяжнюк І. І., кандидат юрид. наук. Опоненти: Костенко О. М., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН
України, завідувач відділу проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою (Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАН України); Усатий Г. І., кандидат юрид. наук, доцент кафедри кримінального права та
кримінології (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). (47/3)
Гмирін Андрій Анатолійович, помічник голови Фонду
відділу забезпечення діяльності голови Фонду державного майна України: «Кримінально-правова характеристика злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут
або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
(ст. 204 КК України)» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
К 26.889.02 у ВНЗ «Національна академія управління»
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 242-2464). Науковий керівник – Матвійчук В. К., доктор юрид.
наук, професор, заслужений працівник народної освіти
України, перший проректор (ВНЗ «Національна академія
управління»). Опоненти: Савченко А. В., доктор юрид.
наук, професор, начальник кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ); Козлюк Л. Г.,
кандидат юрид. наук, науковий співробітник відділу проблеми кримінального права, кримінології та судоустрою
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України). (48/3)
Шнипко Олена Сергіївна, старший викладач кафедри
теорії та історії держави і права ВНЗ «Національна академія управління»: «Кримінально-правове дослідження
злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст. 371 КК України)»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.889.02 у ВНЗ
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«Національна академія управління» (03151, м. Київ, вул.
Ушинського, 15; тел. (044) 242-24-64). Науковий керівник – Харь І. О., кандидат юрид. наук, доцент, заступник
завідувача кафедри кримінального права, кримінології,
цивільного та господарського права (ВНЗ «Національна
академія управління»). Опоненти: Орлеан А. М., доктор
юрид. наук, доцент, провідний науковий співробітник
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Вартилецька І. А., кандидат юрид. наук, доцент,
професор кафедри кримінального права (Національна
академія внутрішніх справ). (49/3)
Смолій Андрій Валерійович, аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
«Міжнародно-правове регулювання діяльності митних
союзів на сучасному етапі» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Забара І. М., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри міжнародного права (Інститут
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Тимченко Л. Д.,
доктор юрид. наук, професор, головний науковий співробітник НДЦ проблем оподаткування та фінансового
права НДІ фіскальної політики (Університет державної
фіскальної служби України); Запорозчук А. В., кандидат
юрид. наук, фахівець зі зв’язків з громадськістю («Бейкер і Макензі – Сі Ай Ес, Лімітед», м. Київ). (57/3)
Кравців Олег Романович, суддя Львівського окружного адміністративного суду: «Ідея поділу влади в
українській політико-правовій думці ХІХ – поч. XXI ст.»
(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 – Гураль П. Ф., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного права (Львівський національний університет імені
Івана Франка). Опоненти: Жаровська І. М., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права (ННІ права та психології Національного університету
«Львівська політехніка»); Томаш Л. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри юриспруденції (Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету).
(63/3)
Шинкар Тетяна Ігорівна, суддя Львівського апеляційного адміністративного суду: «Застосування медіації
в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід» (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. БанСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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дери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник –
Скочиляс-Павлів О. В., кандидат юрид. наук, асистент
кафедри адміністративного та інформаційного права
(ННІ права та психології Національного університету
«Львівська політехніка»). Опоненти: Суббот А. І., доктор
юрид. наук, професор, директор (Навчально-науковий
юридичний інститут Київського міжнародного університету); Тильчик В. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України).
(86/3)
Пластун Михайло Сергійович, викладач кафедри
конституційного права, історії та теорії держави і права
Інституту права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом: «Роль
інституту глави держави у формуванні та здійсненні
державної антикорупційної політики: загальнотеоретичне дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада
К 64.051.31 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник – Волошин Ю. О., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, завідувач кафедри міжнародного права (Національний авіаційний університет МОН
України). Опоненти: Ярмиш О. Н., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, головний
науковий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради України); Кузьменко В. Б., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри правознавства (Київський
національний університет культури і мистецтв МОН України). (119/3)
Андреєв Андрій Вікторович, заступник декана
факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ: «Адміністративно-правове регулювання підготовки кадрів для Національної
поліції у вищих навчальних закладах зі специфічними
умовами навчання» (12.00.07 – адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному
університеті внутрішніх справ МВС України (49000,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00).
Науковий керівник – Логвиненко Б. О., кандидат юрид.
наук, доцент, дільничний офіцер поліції Чечелівського
ВП Дніпровського відділу поліції (ГУНП у Дніпропетровській області). Опоненти: Манжула А. А., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри галузевого права та
правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський
державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка); Виприцький А. О., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри цивільного, господарського та
екологічного права (ДВНЗ «Національний гірничий університет»). (126/3)
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Мирошниченко Анатолій Костянтинович, голова правління Чернігівської обласної спілки споживчих
товариств: «Кримінологічна характеристика помсти як
мотиву вчинення злочинів щодо працівників правоохоронних органів та суду» (12.00.08 – кримінальне право
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків,
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий
керівник – Денисова Т. А., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, помічник ректора з наукової
та науково-методичної роботи (Академія Державної пенітенціарної служби). Опоненти: Орлов Ю. В., доктор юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і
кримінології факультету № 1 (Харківський національний
університет внутрішніх справ); Градецький А. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального,
цивільного та міжнародного права юридичного факультету (Запорізький національний технічний університет).
(130/3)
Новохатська Дарія Володимирівна, помічник судді Апеляційного суду Донецької області: «Покарання та
його призначення за злочини, що вчиняються через необережність» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03
у Харківському національному університеті внутрішніх
справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау,
27; тел. (057) 739-81-81). Науковий керівник – Денисова Т. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, помічник ректора з наукової та науково-методичної роботи (Академія Державної пенітенціарної служби). Опоненти: Харченко В. Б., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
факультету № 6 (Харківський національний університет
внутрішніх справ); Багіров С. Р., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права (Національний університет
«Києво-Могилянська академія»). (134/3)
Дронов Владислав Юрійович, викладач кафедри теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного університету: «Освітня функція сучасної держави та
особливості її реалізації приватними вищими навчальними закладами» (12.00.01 – теорія та історія держави
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада
К 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному університеті
МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,
33; тел. (048) 715-38-28). Науковий керівник – Манько Д. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії держави і права (Міжнародний гуманітарний університет). Опоненти: Лемак В. В., доктор юрид.
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права (Ужгородський національний університет); Джураєва О. О.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри загально69
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теоретичної юриспруденції (Національний університет
«Одеська юридична академія»). (168/3)

відувач кафедри правового забезпечення господарської
діяльності (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова). (262/3)

Загородній Ігор Вікторович, суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області: «Розслідування злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних
ушкоджень» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 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 – Тіщенко В. В., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри криміналістики (Національний університет «Одеська юридична
академія» МОН України). Опоненти: Шевчук В. М., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри криміналістики (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого МОН України); Бояров В. І., кандидат юрид. наук,
доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики (Академія адвокатури України). (249/3)

Дьордяк Оксана Василівна, помічник нотаріуса приватного нотаріуса Мукачівського районного нотаріального округу Щербан О. П.: «Міжнародно-правове
регулювання діяльності з надання туристичних послуг»
(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 – Динис Г. Г.,
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри міжнародного права (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Буроменський М. В., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри міжнародного права
(Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Переверзева О. С., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України). (263/3)

Дихта Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов № 1 Національного університету
«Одеська юридична академія»: «Договір доручення за
римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне
приватне право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному
університеті «Одеська юридична академія» МОН України
(65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 71988-01). Науковий керівник – Зубар В. М., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри цивільного права (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН
України). Опоненти: Кізлова О. С., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри цивільного та господарського права і процесу (Міжнародний гуманітарний університет); Дрішлюк А. І., кандидат юрид. наук, доцент,
заступник голови суду (Апеляційний суд Одеської області). (254/3)

Поклонська Ольга Ігорівна, завідувач лабораторії
виховних та навчальних програм (Телецентр) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:
«Журналіст як суб’єкт інформаційних відносин: конституційно-правовий аспект» (12.00.02 – конституційне право;
муніципальне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел.
(057) 704-93-61). Науковий керівник – Слінько Т. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Мішина Н. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного права (Національний університет «Одеська
юридична академія»); Воронов М. М., кандидат юрид.
наук, професор, завідувач кафедри конституційного і
муніципального права (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (264/3)

Врублевська-Місюна Катерина Миколаївна, аспірант
кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Правові
форми інноваційного інвестування» (12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право).
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61).
Науковий керівник – Барахтян Н. В., кандидат юрид. наук,
доцент кафедри господарського права (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Устименко В. А., доктор юрид. наук, професор,
директор (Інститут економіко-правових досліджень НАН
України); Килимник І. І., кандидат юрид. наук, доцент, за-

Самородов Артем Сергійович, заступник директора з правових питань ТОВ «Лексум»: «Правове регулювання розмежування повноважень місцевих державних
адміністрацій у галузі земельних відносин» (12.00.06 –
земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70; тел.
(057) 704-92-93). Науковий керівник – Гетьман А. П., доктор юрид. наук, професор, проректор з наукової роботи
(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Носік В. В., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри земельного та аграрного
права (Київський національний університет імені Тараса
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Шевченка); Савчук О. О., кандидат юрид. наук, науковий
співробітник (НДІ правового забезпечення інноваційного
розвитку НАПрН України). (265/3)
Статівка Ольга Олександрівна, аспірант кафедри екологічного права Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого: «Правовий режим природнозаповідного фонду як складового елемента екологічної
мережі України» (12.00.06 – земельне право; аграрне
право; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-92-93). Науковий
керівник – Гетьман А. П., доктор юрид. наук, професор
кафедри екологічного права, заслужений діяч науки і
техніки України, академік НАПрН України, проректор з
наукової роботи (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Носік В. В., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри земельного та аграрного права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Зуєв В. А., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри цивільно-правових дисциплін (Університет митної справи та фінансів). (266/3)
Старосуд Ірина Миколаївна, суддя Донецького
окружного адміністративного суду: «Правові засади
забезпечення екологічних освіти та виховання в Україні»
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне
право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Гетьман А. П., доктор юрид. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, академік НАПрН України,
проректор з наукової роботи (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Єрмоленко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри аграрного, земельного та екологічного права
імені академіка В. З. Янчука (Національний університет
біоресурсів і природокористування України); Зуєв В. А.,
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права (Університет
митної справи та фінансів). (267/3)
Уралова Юлія Павлівна, старший викладач кафедри
цивільного права і процесу Донецького національного
університету імені Василя Стуса: «Господарсько-правове
регулювання посередницької діяльності у сфері страхування» (12.00.04 – господарське право, господарськопроцесуальне право). Спецрада К 11.051.12 у Донецьккому національному університеті імені Василя Стуса МОН
України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432)
50-89-48). Науковий керівник – Павлюченко Ю. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри господарського
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права (Донецький національний університет імені Василя Стуса). Опоненти: Пацурія Н. Б., доктор юрид. наук,
професор кафедри господарського права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Руденко Л. Д., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
адміністративного, господарського права та фінансовоекономічної безпеки (ННІ права Сумського державного
університету). (384/3)
Ровний Віктор Васильович, викладач кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
персоналом»: «Господарсько-правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні» (12.00.04 –
господарське право, господарсько-процесуальне право).
Спецрада К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Ануфрієв М. І., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»). Опоненти: Демченко С. Ф.,
доктор юрид. наук, заслужений юрист України, помічник президента НАН України; Мачуський В. В., кандидат
юрид. наук, професор кафедри правового регулювання
економіки (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»). (386/3)
Вороніна Ірина Миколаївна, інспектор з ювенальної
превенції секції превенції відділу поліції № 1 м. Біла Церква
ГУ НП у Київський області: «Аксіологічні засади нормотворчості МВС України щодо координації діяльності Національної поліції» (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 керівник – Симон Ю. С.,
кандидат філософ. наук, доцент, професор кафедри
філософії права та юридичної логіки (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Меленко С. Г., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри європейського права та порівняльного правознавства (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича); Бровко Н. І., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
історії, теорії держави і права та державного будівництва
факультету права та лінгвістики (Білоцерківський національний аграрний університет). (392/3)
Гальонкіна Юлія Сергіївна, суддя Октябрського
районного суду м. Полтави: «Світоглядні детермінанти сучасної вітчизняної юридичної освіти» (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
керівник – Вовк В. М., доктор юрид. наук, професор, віцепрезидент (Європейський інститут безперервної освіти,
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м. Братислава, Словацька Республіка). Опоненти: Кресін О. В., доктор юрид. наук, доцент, старший науковий
співробітник, керівник Центру порівняльного правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України); Гурак Р. В., кандидат юрид. наук, доцент, голова
(Державна інспекція навчальних закладів). (393/3)
Бутенко Сергій Сергійович, викладач кафедри
публічно-правових дисциплін Університету сучасних знань: «Філософсько-правовий вимір власності
як основи демократії» (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 керівник – 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 і права імені В. М. Корецького НАН
України); Токарська А. С., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права
(Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»). (396/3)
Шмерецький Єгop Євгенович, заступник директора
бюро з протидії комерційної злочинності Міжнародної
торгової палати «ICCU»: «Юридико-психологічна характеристика зґвалтування» (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 – Кудерміна О. І., доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри юридичної психології (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Марчак В. Я., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри юридичної
психології (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича); Кощинець В. В., кандидат юрид. наук,
доцент, приватний адвокат. (398/3)
Горбенко Дар’я Андріївна, науковий співробітник групи питань інтелектуальної власності відділу організації
науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ: «Організаційно-правові та методичні засади
удосконалення діяльності психологічної служби МВС
України» (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 – Медведєв В. С., доктор
психол. наук, професор, професор кафедри юридичної психології (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Цільмак О. М., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри криміналістики, судової медицини та
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психіатрії (Одеський державний університет внутрішніх
справ); Тімченко О. В., доктор психол. наук, професор,
головний науковий співробітник НДЛ екстремальної та
кризової психології (Національний університет цивільного захисту України). (399/3)
Вегера-Іжевська Ірина Володимирівна, асистент
кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Забезпечення права
на недоторканність житла чи іншого володіння особи в
кримінальному провадженні» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник –
Шило О. Г., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Гловюк І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу (Національний університет «Одеська
юридична академія»); Луцик В. В., кандидат юрид. наук,
доцент, в. о. завідувача кафедри кримінально-правових
дисциплін (Львівський державний університет внутрішніх справ). (421/3А)
Танасевич Олена Віталіївна, суддя Печенізького
районного суду Харківської області: «Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за
шкоду, спричинену порушенням трудових прав працівника» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України (50106, м. Кривий Ріг, вул.
7-й Зарічний мікрорайон, 24; тел. (0564) 257-45-58).
Науковий керівник – Коваленко О. О., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Щербина В. І., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри трудового права та права
соціального забезпечення (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Копайгора І. Д., кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри правового регулювання економіки (Криворізький економічний
інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (422/3)
Чурсін Олександр Вікторович, начальник управління
національної безпеки департаменту правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України: «Правове регулювання підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» (12.00.05 – трудове
право; право соціального забезпечення). Спецрада К
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11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України (50106, м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрорайон,
24; тел. (0564) 257-45-58). Науковий керівник – Клемпарський М. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін (Донецький юридичний
інститут МВС України). Опоненти: Венедіктов С. В., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри трудового права
та права соціального забезпечення (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Вапнярчук Н. М.,
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу планування та
аналізу правових досліджень Управління планування та
координації правових досліджень в Україні НАПрН України). (423/3)
Скіпенко Ригіна Едуардівна, старший викладач кафедри цивільного, трудового та господарського права
Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара: «Накопичувальне пенсійне страхування: теоретико-правовий аспект» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада К 11.737.02 у
Донецькому юридичному інституті МВС України (50106,
м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрорайон, 24; тел.
(0564) 257-45-58). Науковий керівник – Міщук М. О.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін (Донецький юридичний інститут
МВС України). Опоненти: Шабанов Р. І., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Лежнєва Т. М., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри права (ВНЗ «Університет імені Альфреда
Нобеля»). (424/3)
Баранчук Василь Васильович, асистент кафедри
криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Система тактичних прийомів установлення психологічного контакту при допиті» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61).
Науковий керівник – Шепітько В. Ю., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри криміналістики (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Тіщенко В. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналістики (Національний
університет «Одеська юридична академія»); Полях А. М.,
кандидат юрид. наук, професор кафедри криміналістики
та судової медицини (Національна академія внутрішніх
справ України). (426/3)
Слободенюк Інна Валентинівна, начальник Рівненського вищого професійного училища департаменту
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поліції охорони: «Організаційно-правові засади діяльності громадських формувань з охорони правопорядку»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.086.01 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник –
Гаращук В. М., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, завідувач кафедри адміністративного права (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Колпаков В. К., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права (Запорізький національний університет); Яценко В. П., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і
процесу (Харківський національний університет внутрішніх справ). (429/3)
Лейба Олена Анатоліївна, аспірант кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Дефекти кримінального
процесуального законодавства та засоби їх подолання»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61).
Науковий керівник – Капліна О. В., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач
кафедри кримінального процесу (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Шумило М. Є., доктор юрид. наук, професор, членкореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і
техніки України, професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
Толочко О. М., кандидат юрид. наук, професор, заслужений юрист України, проректор (Національна академія
прокуратури України). (431/3)
Канєнберг-Сандул Оксана Костянтинівна, аспірант
кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»: «Правове становище
німецьких колоністів на Півдні України (кінець XVIII ст. –
1917 р.» (12.00.01 – теорія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 41.086.01 у Національному університеті «Одеська юридична академія»
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23;
тел. (048) 719-87-63). Науковий керівник – Вітман К. М.,
доктор юрид. наук, професор, декан магістратури державної служби (Національний університет «Одеська
юридична академія»). Опоненти: Ярмиш О. Н., доктор
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник (Інститут законодавства
Верховної Ради України); Волошкевич Г. А., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри державно-правових
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дисциплін (Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького). (449/3)
Лук’янцев Сергій Олександрович, головний державний ревізор-інспектор відділу супроводження судових
спорів з податків та зборів з фізичних осіб юридичного управління Головного управління ДФС у Харківській
області: «Правове регулювання оподаткування прибутку
підприємств» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної служби України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий керівник –
Дмитрик О. О., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри фінансового права (Національний юридичний
університет Ярослава Мудрого МОН України). Опоненти: Берлач А. І., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
Усенко Є. А., кандидат юрид. наук, суддя (Вищий адміністративний суд України). (451/3)
Бернада Євген Валерійович, суддя Вінницького міського суду Вінницької області: «Цивільно-правові наслідки недійсності правочину» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.500.01 у Науково-дослідному
інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул.
М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий
керівник – Козловська Л. В., доктор юрид. наук, доцент,
науковий консультант (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ). Опоненти:
Федорченко Н. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри цивільного права та правового забезпечення
туризму (Київський університет туризму, економіки і права); Зайцева-Калаур І. В., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський національний економічний
університет). (477/3)
Ксьондзик Катерина Віталіївна, аспірант кафедри
міжнародного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: «Становлення договірних та інституційних
засад міжнародно-правового захисту соматичних та
репродуктивних прав людини» (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) 23931-41). Науковий керівник – Медведєва М. О., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри міжнародного
права (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Тимченко Л. Д., доктор юрид. наук, професор,
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головний науковий співробітник НДЦ проблем оподаткування та фінансового права НДІ фіскальної політики
(Університет державної фіскальної служби України);
Фалалєєва Л. Г., кандидат юрид. наук, доцент, докторант відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). (478/3)
Чирик Сергій Володимирович, аспірант кафедри
адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Принципи адміністративної діяльності
патрульної поліції» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Коваленко Л. П., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри адміністративного права та адміністративної
діяльності (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). Опоненти: Лютіков П. С., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного та господарського права (Запорізький національний університет); Куразов Ю. Х., кандидат юрид. наук,
доцент кафедри адміністративного, господарського та
фінансового права (Бердянський інститут державного
та муніципального управління Класичного приватного
університету). (479/3)
Желік Максим Борисович, суддя Львівського апеляційного господарського суду: «Прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди: кримінально-правова характеристика» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 35.052.23 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. 72-80-89). Науковий керівник –
Канцір В. С., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри кримінального права і процесу (Національний
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Харченко В. Б., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський
національний університет внутрішніх справ); Созанський Т. І., кандидат юрид. наук, доцент, перший проректор (Львівський державний університет внутрішніх
справ). (497/3)
Михайловський Віктор Ігорович, викладач кафедри
цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського гуманітарного університету: «Адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України (69600,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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97-48). Науковий керівник – Берлач А. І., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри адміністративного
права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Ярмакі Х. П., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри адміністративного права
та адміністративного процесу (Одеський державний університет внутрішніх справ); Москаленко О. М., кандидат
юрид. наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін (Київський національний торговельно-економічний
університет). (514/3)
Настенко Марина Олексіївна, директор ТОВ «Юридична фірма «Ауксіліум»: «Правове регулювання фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
Д 64.700.01 у Харківському національному університеті
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник –
Гетманець О. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Савченко Л. А.,
доктор юрид. наук, професор, віце-президент з наукових
та юридичних питань (ПВНЗ «Київський міжнародний
університет»); Шкребець Є. Ф., кандидат юрид. наук,
керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Шкребець і
партнери»). (515/3)
Ткаченко Олександр Юрійович, аспірант Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна»:
«Адміністративно-правові засади реалізації державної
політики у паливно-енергетичній сфері в умовах децентралізації в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник –
Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач
кафедри адміністративної діяльності поліції факультету
№ 3 (Харківський національний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Шаповал Р. В., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри адміністративного права та
адміністративної діяльності (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого); Хромова К. І., кандидат юрид. наук, прокурор (Харківська місцева прокуратура № 4). (517/3)
Прошутя Ірина Дмитрівна, юрист-консультант на
громадських засадах ГО «Антикорупційна рада»: «Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих
загальних судів в Україні» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. ХарСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

ків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий
керівник – Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції
факультету № 3 (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Гетьман Є. А., доктор юрид.
наук, старший науковий співробітник, головний науковий
співробітник відділу координації правових досліджень
(Національна академія правових наук України); Грохольський В. П., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
менеджменту та економіки в сімейній медицині (Харківська медична академія післядипломної освіти). (518/3)
Даугуль Валерій Янісович, начальник юридичного
управління Головного управління Держгеокадастру у
Харківській області: «Система суб’єктів публічного адміністрування у сфері земельних відносин» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському
національному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 73981-81). Науковий керівник – Шатрава С. О., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3 (Харківський національний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Миронюк Р. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
докторантури та аспірантури (Національна академія внутрішніх справ). (520/3)
П’ятницький Андрій Васильович, заступник начальника головного територіального управління юстиції з
питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації
заходів примусового виконання судових рішень в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 55.051.07
у Сумському державному університеті МОН України
(40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542)
68-77-55). Науковий керівник – Музичук О. М., доктор
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, декан
факультету № 1 (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Гаруст Ю. В., доктор юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
(Сумський державний університет); Долинний А. В., кандидат юрид. наук, менеджер департаменту організації
служби ТОВ «Охоронний Холдинг». (525/3)
Макаровець Алла Миколаївна, суддя Верховного
Суду у Касаційному кримінальному суді: «Адміністративно-правовий статус апарату суду в Україні» (12.00.07 –
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адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 55.051.07 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул.
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). Науковий
керівник – Музичук О. М., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, декан факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Борко А. Л., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного та конституційного
права (Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова); Петренко І. В., кандидат юрид. наук,
заступник начальника (Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області).
(527/3)
Клочко Іван Олексійович, начальник Територіального управління державної судової адміністрації України
в Полтавській області: «Органи прокуратури України в
системі суб’єктів протидії корупції: адміністративно-правовий аспект» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада
К 55.051.07 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 68-77-55). Науковий керівник – Музичук О. М.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України,
декан факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Христинченко Н. П.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський
національний економічний університет); Кібець В. О.,
кандидат юрид. наук, заслужений юрист України, начальник територіального управління (Територіальне управління державної судової адміністрації України в Сумській
області). (528/3)
Філь Ірина Миколаївна, юрисконсульт ПАТ «Великобурлуцький сироробний завод»: «Кримінально-правова та кримінологічна протидія неналежному виконанню
професійних обов’язків медичним або фармацевтичним
працівником» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д
26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Загиней З. А., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу
науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності у сфері запобігання та протидії корупції управління
науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності (Національна академія прокуратури України). Опоненти: Музика А. А., доктор юрид. наук, професор, головний науковий співробітник (Науково-дослідний центр
Інституту кримінально-виконавчої служби); Хім’як Ю. Б.,
кандидат юрид. наук, начальник правового управління (III
Департамент аналітичної та правової роботи Верховного
Суду). (531/3)
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Нікітенко Віктор Миколайович, молодший науковий
співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України: «Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів» (12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені
В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник –
Костенко О. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач
відділу проблем кримінального права, кримінології та
судоустрою (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Фріс П. Л., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри кримінального права (Юридичний інститут Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника); Багіров С. Р., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (533/3)
Пономарьова Марина Сергіївна, прокурор відділу
державного обвинувачення у вищих судах управління
підтримання державного обвинувачення в суді департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах
Генеральної прокуратури України: «Кримінально-правова
характеристика складу злочину постановлення суддею
(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення,
ухвали або постанови» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д
26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601 м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Базов В. П.,
кандидат юрид. наук, науковий консультант (Вищий
адміністративний суд України). Опоненти: Фесенко Є. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права (Академія адвокатури України); Карпенко М. І., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри кримінального права, кримінології, цивільного
та господарського права (ВНЗ «Національна академія
управління»). (534/3)
Дорофеєва Вікторія Ігорівна, аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Конституційні засади участі громадських об’єднань в системі захисту прав людини: Україна та зарубіжний досвід»
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право).
Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (88000, м. Ужгород,
вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Ленгер Я. І., кандидат юрид. наук, доцент кафедри
конституційного права та порівняльного правознавства
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опоненти: Дешко Л. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

кафедри міжнародного публічного права (Київський національний торговельно-економічний університет); Медвідь А. Б., кандидат юрид. наук, доцент (Львівська комерційна академія). (601/3)
Коровайко Андрій Олександрович, юрист ТОВ «Юридична фірма АНК»: «Адміністративно-правове регулювання державного управління у галузі закордонних
справ» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 41.086.01
у Національному університеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога,
23; тел. (048) 719-87-63). Науковий керівник – Біла-Тіунова Л. Р., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного і фінансового права (Національний
університет «Одеська юридична академія»). Опоненти:
Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник
кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки (Університет державної фіскальної служби України);
Коропатов О. М., кандидат юрид. наук, доцент, професор
кафедри адміністративного права і адміністративного
процесу (Одеський державний університет внутрішніх
справ). (608/3)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Шевченко Катерина Валеріївна, викладач кафедри
іноземної філології Краматорського інституту ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»:
«Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних університетах КНР» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Інституті педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий
керівник – Пазюра Н. В., доктор пед. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти дорослих (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). Опоненти:
Кузьмінський А. І., доктор пед. наук, професор, членкореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького);
Базелюк Н. В., кандидат пед. наук, старший науковий
співробітник науково-організаційного відділу (Президія
НАПН України). (3/3)
Кушнірчук Оксана Романівна, керуючий справами
виконавчого комітету Княгининівської сільради Луцького району Волинської області: «Соціально-педагогічна
профілактика проституції неповнолітніх у школах-інтернатах» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада К
26.053.09 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – Вольнова Л. М., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри психосоматики та психологічної реаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

білітації (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Канішевська Л. В.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки (Національний університет біоресурсів та природокористування України); Рень Л. В., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка). (5/3)
Тань Сияо, аспірант Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Формування
когнітивно-емоційного сприйняття музичних творів
віденських класиків майбутніми викладачами в процесі фортепіанного 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. 234-11-08). Науковий керівник –
Гуральник Н. П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного
виконавства (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Мозгальова Н. Г.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського); Воєвидко Л. М., кандидат пед. наук, доцент кафедри музичного мистецтва
(Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка). (15/3)
У Сінмей, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика інструментально-виконавської підготовки магістрів у системі
вищої музично-педагогічної освіти України» (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 –
Глазунова І. К., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Єременко О. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри музично-інструментального виконавства (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Мозгальова Н. Г., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри музикознавства,
інструментальної підготовки та хореографії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського). (25/3)
Мартиненко Олена Євгенівна, викладач кафедри
англійської мови факультету перекладачів Київського
національного лінгвістичного університету: «Методика формування англомовної компетентності майбутніх перекладачів в аудіюванні в умовах заочної форми
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навчання» (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 – Писанко М. Л., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри методики викладання
іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій (Київський національний лінгвістичний університет
МОН України). Опоненти: Черноватий Л. М., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри теорії та практики
перекладу англійської мови (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Крапчатова Я. А., кандидат пед. наук, доцент кафедри романогерманських мов ННЦ мовної підготовки (Національна
академія Служби безпеки України). (41/3)
Панченко Оксана Іванівна, асистент кафедри нарисної
геометрії та комп’ютерного моделювання Національного
аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»: «Формування професійного мислення майбутніх інженерів-механіків у процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 64.108.01 в Українській
інженерно-педагогічній академії МОН України (61003,
м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59).
Науковий керівник – Ігнатюк О. А., доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). Опоненти: Резван О. О., доктор
пед. наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки,
педагогіки та психології (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
Герніченко І. І., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного
мистецтва (Хмельницький національний університет).
(84/3)
Армейський Олег Станіславович, викладач кафедри
виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»: «Розвиток правової компетентності вчителів технологій у післядипломній педагогічній освіті» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 64.108.01 в Українській інженернопедагогічній академії МОН України (61003, м. Харків,
вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий
керівник – Лазарєв М. І., доктор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи (Українська інженерно-педагогічна академія). Опоненти: Федоренко О. І., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (Харківський національний університет внутрішніх справ); Андрощук І. П., кандидат пед. наук, доцент,
завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і
декоративного мистецтва (Хмельницький національний
університет). (85/3)
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Лозовська Ірина Миколаївна, директор Волинського ліцею-інтернату Волинської облради: «Екологічне
виховання старшокласників у процесі профільного
навчання в ліцеї-інтернаті» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047)
3-45-82). Науковий керівник – Олешко П. С., кандидат
істор. наук, доцент, ректор (Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти). Опоненти: Пустовіт Г. П.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти); Скрипник С. В.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та
методики природничо-математичних дисциплін та технологій (Хмельницький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти). (101/3)
Вільхова Оксана Григорівна, асистент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін
та методик їх викладання Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка: «Форми і методи виховання дітей молодшого шкільного віку
засобами народної хореографії в освітньому просторі
України (1945 – 1991 pp.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 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 керівник – Хомич Л. О., доктор пед. наук, професор,
заступник директора з наукової роботи (Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України). Опоненти: Ніколаї Г. Ю., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри мистецької педагогіки та хореографії (Сумський
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); Андрощук Л. М., кандидат пед. наук, доцент, завідувач
кафедри хореографії та художньої культури (Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
(107/3)
Терещенко Світлана Веніамінівна, вчитель мистецтва
спеціалізованої школи № 25 Мелітопольської міськради: «Розвиток креативності підлітків на інтегрованих
уроках музики» (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. 234-1108). Науковий керівник – Сегеда Н. А., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії ННІ соціально-педагогічної та
мистецької освіти (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Завалко К. В., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри інструментального та оркестрового виконавства
(Національний педагогічний університет імені М. П. ДраСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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гоманова); Парфентьєва І. П., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри музичного мистецтва (Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського).
(120/3)
Веретенко Ірина Михайлівна, асистент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української
інженерно-педагогічної академії: «Розвиток соціальнопедагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних
закладах України (кінець XX – початок XXI століття)»
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада К 26.133.01
у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 27219-02). Науковий керівник – Безпалько О. В. , доктор пед.
наук, професор. Опоненти: Петрочко Ж. В., доктор пед.
наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи (Інститут проблем виховання НАПН
України); Заверико Н. В., кандидат пед. наук, професор,
завідувач кафедри соціальної педагогіки (Запорізький
національний університет). (141/3)
Сапіга Світлана Володимирівна, директор ПП «Центр
всебічного розвитку дитини «Крапля»: «Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських
об’єднаннях» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада
К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2;
тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Лях Т. Л., кандидат пед. наук, доцент, заступник директора з наукової
роботи Інституту людини (Київський університет імені
Бориса Грінченка). Опоненти: Поліщук Ю. Й., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Зимівець Н. В.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
та спеціальної освіти (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). (142/3)
Пастушок Ольга Іванівна, директор КЗ «Нікопольська міська школа мистецтв № 1»: «Розвиток системи
освіти дорослих у Польщі (друга половина XX – початок
XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки). Спецрада Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий
керівник – Волярська О. С., доктор пед. наук, доцент, провідний науковий співробітнк відділу андрагогіки (Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). Опоненти: Тимчук Л. І., доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри педагогіки та соціальної роботи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
Литовченко І. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри англійської мови технічного спрямування № 2
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (143/3)
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Шакотько Віктор Васильович, заступник директора з
навчальної роботи Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка: «Методична система формування інформологічних компетентностей майбутніх
вчителів інформатики» (13.00.02 – теорія та методика
навчання – інформатика). Спецрада Д 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9;
тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – Жалдак М. І.,
доктор пед. наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри теоретичних основ інформатики (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Горошко Ю. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри інформатики і обчислювальної
техніки (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Кобильник Т. П., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка). (164/3)
Сітак Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри
вищої математики та комп’ютерних технологій Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: «Методика
навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів
з інформаційних технологій» (13.00.02 – теорія та методика навчання – математика). Спецрада Д 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. Пирогова,
9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – Власенко К. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
вищої математики (Донбаська державна машинобудівна
академія, м. Краматорськ). Опоненти: Триус Ю. В., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних
наук та інформаційних технологій (Черкаський державний технологічний університет); Бондаренко З. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри вищої математики
(Вінницький національний технічний університет). (165/3)
Мілько Наталія Євгенівна, старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького: «Підготовка
майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі» (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) 44-0464). Науковий керівник – Троїцька Т. С., доктор філософ.
наук, професор, професор кафедри психології (Мелітопольський державний педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького). Опоненти: Гуренко О. І., доктор
пед. наук, професор, перший проректор (Бердянський
державний педагогічний університет); Таланова Л. Г.,
79

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри перекладу
та мовознавства (Міжнародний гуманітарний університет). (202/3)
Загребельна Олена Олександрівна, директор НВК
«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Костянтинівської міськради: «Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі» (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 – Сипченко В. І., кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
вищої школи (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ). Опоненти: Кравченко Л. М., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
культурології та методики викладання культурологічних
дисциплін (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); Елькін М. В., кандидат
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та
педагогічної майстерності (Мелітопольський державний
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).
(203/3)
Саблук Анатолій Григорович, директор Гайсинського
медичного коледжу: «Професійне зростання майбутніх
молодших спеціалістів сестринської справи в освітньому середовищі медичного коледжу» (13.00.04 – теорія
та методика професійної освіти). Спецрада Д 74.053.01
в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини МОН України (20300, м. Умань, вул.
Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). Науковий керівник – Совгіра С. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
хімії, екології та методики їх навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
Опоненти: Мельничук І. М., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Миронюк Т. М., кандидат пед. наук, лікар вищої категорії (КП
«Уманська міська лікарня»), викладач кафедри біології та
методики її навчання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (205/3)
Смолюк Артем Іванович, юрисконсульт Луцького
педагогічного коледжу з правом читання педагогічних
годин: «Професійний саморозвиток майбутніх учителів
початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,
80

9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Семенов О. С.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Шахов В. І., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри психології та соціальної
роботи (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського); Братко М. В., кандидат
пед. наук, доцент, директор (Університетський коледж
Київського університету імені Бориса Грінченка). (212/3)
Василиків Іван Богданович, інженер-програміст
редакції журналу «Молодь і ринок»: «Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до використання інформаційних технологій у професійній діяльності» (13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д
26.053.01 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Ковальчук В. Ю., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Макаренко Л. Л., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри інформаційних систем і технологій (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова);
Дем’яненко В. М., кандидат пед. наук, доцент, провідний
науковий співробітник (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України). (213/3)
Дендеренко Олександр Олександрович, викладач кафедри підготовки морських фахівців ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контрадмірала Ф. Ф. Ушакова»: «Формування професійної
компетентності майбутніх суднових механіків у процесі
інтеграції природничих і загальнотехнічних дисциплін»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601,
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий
керівник – Шарко В. Д., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання (Херсонський державний університет). Опоненти: Корець М. С.,
доктор пед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарської роботи
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Бацуровська І. В., кандидат пед. наук, доцент
кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (Миколаївський національний аграрний університет). (216/3)
Горбачова Інесса Ігорівна, начальник Управління
освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міськради: «Формування професійної мобільності
вчителів на засадах акмеологічного підходу в системі
методичної роботи загальноосвітніх навчальних заклаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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дів» (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)
700-35-27). Науковий керівник – Рибалко Л. С., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН
України). Опоненти: Пріма P. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики природничоматематичних дисциплін початкової освіти (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН України); Єрмак Ю. І., кандидат пед. наук, доцент
кафедри педагогіки і педагогічної майстерності (Мелітопольський державний педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького МОН України). (223/3)
Юхно Наталія Володимирівна, викладач Медичного
коледжу Харківського національного медичного університету: «Технологія мобільного навчання студентів
медичних коледжів у процесі професійної підготовки»
(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) 70035-27). Науковий керівник – Гриньова В. М., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН
України). Опоненти: Ісаєва О. С., доктор пед. наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ
України); Коновалова В. Б., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (224/3)
Гончаренко Тетяна Євгенівна, доцент кафедри іноземних мов Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»: «Педагогічні
умови професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному університеті» (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) 700-35-27). Науковий керівник – Романовський О. Г., доктор пед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри
педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН України). Опоненти: Богданова І. М., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
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К. Д. Ушинського» МОН України); Бешок Т. В., кандидат
пед. наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна
академія імені Тараса Шевченка МОН України). (225/3)
Житинська Марія Олександрівна, старший викладач
кафедри теорії та технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Соціально-педагогічна підтримка життєдіяльності осіб похилого віку в умовах територіального центру
соціального обслуговування» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада К 26.053.09 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08).
Науковий керівник – Карпенко О. Г., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Петрочко Ж. В., доктор пед. наук, професор, заступник директора з науковоекспериментальної роботи (Інститут проблем виховання
НАПН України); Коленіченко Т. І., кандидат пед. наук,
доцент, завідувач кафедри соціальної роботи (ННІ права і
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету). (250/3)
Чжан Сяосін, аспірант кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Виховання етнічної толерантності студентів засобами діяльності музичного клубу»
(13.00.07 – теорія та методика виховання). Спецрада К
26.053.09 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – Вайнола Р. Х., доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Тернопільська В. І., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Нечерда В. Б., кандидат пед. наук, старший науковий співробітник лабораторії
фізичного розвитку та здорового способу життя (Інститут проблем виховання НАПН України). (251/3)
Твердохліб Ганна Віталіївна, вчитель англійської мови
ліцею № 89 м. Харкова: «Професійна самореалізація вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього
середовища» (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) 700-35-27). Науковий керівник – Рибалко Л. С., доктор пед. наук, професор, професор кафедри загальної
педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
МОН України). Опоненти: Дубасенюк О. А., доктор пед.
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наук, професор, професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН
України); Мараховська Н. В., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри італійської філології (Маріупольський
державний університет МОН України). (252/3)
Рожко Ірина Валеріївна, викладач музичних дисциплін КВНЗ «Лебединське педагогічне училище імені
А. С. Макаренка» Сумської облради: «Розвиток музичної
пам’яті молодших школярів у процесі загальної музичної
освіти» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України
(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-1517). Науковий керівник – Лобова О. В., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри дошкільної та початкової
освіти (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: Савченко Р. А., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова МОН України); Лобач О. О., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри музики (Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України). (255/3)
Євтушенко Євген Григорович, старший викладач
кафедри фізичного виховання Сумського національного
аграрного університету: «Розвиток фізичного виховання та спорту у вищих педагогічних навчальних закладах
України (1944 – 1991 pp.)» (13.00.01 – загальна педагогіка
та історія педагогіки). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87;
тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Бугрій В. С.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри історії
України (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: Ткаченко А. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені
І. А. Зязюна (Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка МОН України); Долгова Н. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту (Сумський державний університет
МОН України). (256/3)
Бермудес Діана Валеріївна, викладач кафедри теорії
та методики фізичної культури Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури та хореографії до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН
України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542)
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22-15-17). Науковий керівник – Лоза Т. О., кандидат пед.
наук, професор, професор кафедри теорії та методики
фізичної культури (Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: Сущенко Л. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН
України); Коновальська Л. О., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання
(Бердянський державний педагогічний університет МОН
України). (257/3)
Литвинов Андрій Сергійович, асистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка:
«Формування готовності майбутніх викладачів вищих
навчальних закладів до впровадження освітніх інновацій
у практику вищої школи» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 у Глухівському
національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка МОН України (41400, м. Глухів, вул. КиєвоМосковська, 24; тел. (05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий
керівник – Коломієць М. Б., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка). Опоненти: Торубара О. М., доктор пед. наук, професор, декан технологічного факультету (Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка); Зосименко О. В., кандидат пед.
наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та
менеджменту (КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»). (271/3)
Левчук Наталія Петрівна, старший викладач кафедри
прикордонної безпеки Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: «Розвиток економічної компетентності офіцерівмагістрантів Державної прикордонної служби України»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 70.705.03 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
(29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382)
65-05-93). Науковий керівник – Дем’янюк Ю. А., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри прикордонної
безпеки (Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Ягупов В. В., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри суспільних наук (Національний університет
оборони України імені Івана Черняховського); Мішенюк
P. М., кандидат пед. наук, начальник відділу по роботі з
персоналом (Донецько-Луганське регіональне управління Державної прикордонної служби України). (285/3)
Сердюк Сергій Іванович, директор департаменту
організації повсякденної діяльності та соціально-гумаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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нітарного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України: «Формування професійної
надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі
фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 70.705.03 у Національній
академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького (29000, м. Хмельницький, вул.
Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник –
Мірошніченко В. І., доктор пед. наук, доцент, начальник
кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін
(Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти:
Лещенко Г. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпеки та спеціальної
підготовки (Льотна академія Національного авіаційного
університету); Собко В. Г., кандидат пед. наук, начальник
10 мобільного прикордонного загону (Державна прикордонна служба України). (286/3)
Чапюк Юлія Сергіївна, викладач кафедри іноземних
мов Луцького педагогічного коледжу: «Дидактичні умови розвитку креативного мислення молодших школярів
у процесі навчання іноземних мов» (13.00.09 – теорія
навчання). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул.
Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий
керівник – Пріма Р. М., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
Опоненти: Кодлюк Я. П., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри педагогіки і методики початкової та
дошкільної освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Ярощук Л. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки (Бердянський державний педагогічний університет). (290/3)
Кудренко Дар’я Олександрівна, викладач кафедри
образотворчого мистецтва ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»: «Дидактичні умови формування художньо-графічних компетентностей студентів
мистецьких спеціальностей» (13.00.09 – теорія навчання). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима
Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник –
Лаврентьєва О. О., доктор пед. наук, доцент, завідувач
кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного
навчання (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний
університет»). Опоненти: Васьківська Г. О., доктор пед.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
дидактики (Інститут педагогіки НАПН України); Резніченко М. І., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

образотворчого мистецтва (Архітектурно-художній інститут Одеської державної академії будівництва та архітектури). (291/3)
Шевчук Андрій Богданович, старший викладач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки: «Розвиток рухової активності студентів вищих
навчальних закладів у процесі позааудиторних занять
рекреаційним каякінгом» (13.00.02 – теорія та методика
навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада К 32.051.04 у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки МОН України (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-29). Науковий
керівник – Коцан І. Я., доктор біол. наук, професор, ректор (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Мулик К. В., доктор пед. наук,
доцент, завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму (Харківська державна академія фізичної культури); Пришва О. Б., кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання
(Херсонський державний університет). (292/3)
Сцісловський Станіслав Вадимович, аспірант четвертого року навчання без відриву від виробництва
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: «Програмування розвивальних занять з
фізичної культури для учнів старшої школи» (13.00.02 –
теорія та методика навчання – фізична культура, основи
здоров’я). Спецрада К 32.051.04 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН
України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332)
72-01-29). Науковий керівник – Єдинак Г. А., доктор наук
з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: Носко М. О., доктор пед. наук, професор,
академік НАПН України, ректор (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Козіброцький С. П., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії фізичного виховання,
фітнесу та рекреації (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). (293/3)
Берладин Ольга Богданівна, аспірант третього року
навчання з відривом від виробництва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки:
«Тенденції розвитку початкових шкіл сільської місцевості в Україні (друга половина XX – початок XXI століття)»
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
Спецрада К 32.051.04 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України
(43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (03322) 72-01-29).
Науковий керівник – Пріма Р. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики природничо83
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математичних дисциплін початкової освіти (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
Опоненти: Біда О. А., доктор пед. наук, професор, професор кафедри початкової освіти (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького); Ярощук Л. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки (Бердянський державний педагогічний університет). (326/3)
Бишовець Наталія Григорівна, старший викладач
кафедри вищої математики Академії муніципального
управління: «Здоров’язбережувальна технологія майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформатизації
освіти» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада К 32.051.04 у
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп.
Волі, 13; тел. (0332) 72-01-29). Науковий керівник –
Бичук О. І., кандидат наук з фіз. виховання та спорту,
доцент, декан факультету фізичної культури, спорту та
здоров’я (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки). Опоненти: Клопов Р. В., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри фізичної культури і
спорту (Запорізький національний університет); Лопацький С. В., кандидат наук з фіз. виховання та спорту,
викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та
фізичного виховання (ДНВЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»). (334/3)
Воронецький Вадим Борисович, викладач кафедри
фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: «Розвиток
рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом»
(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада К 32.051.04 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13;
тел. (0332) 72-01-29). Науковий керівник – Єдинак Г. А.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання
(Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка). Опоненти: Завидівська Н. Н., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри теорії і методики
фізичної культури (Львівський державний університет
фізичної культури); Гордієнко Ю. В., кандидат наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного
виховання, спорту та здоров’я людини (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). (335/3)
Сологуб Олександр Валентинович, старший викладач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, директор КЗ «СДЮШОР» плавання Луць84

кої міськради: «Методика навчання плавання підлітків
зі зниженими функціональними можливостями в умовах позаурочної роботи» (13.00.02 – теорія та методика
навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада К 32.051.04 у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки МОН України (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-29). Науковий керівник – Усова О. В., кандидат біол. наук, доцент,
доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Дубогай О. Д., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Пилипко О. О., кандидат пед. наук, доцент,
завідувач кафедри водних видів спорту (Харківська державна академія фізичної культури). (336/3)
Федецький Артем Андрійович, аспірант четвертого
року навчання без відриву від виробництва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Методика навчання учнів футболу із застосуванням
інформаційних моделей» (13.00.02 – теорія та методика
навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада К 32.051.04 у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки МОН України (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-29). Науковий
керівник – Коцан І. Я., доктор біол. наук, професор, ректор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Єрмаков С. С., доктор пед.
наук, професор, професор кафедри теорії та методики
фізичного виховання, оздоровчої та лікувальної фізичної
культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Дулібський А. В., кандидат
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри футболу (Львівський державний університет фізичної культури). (337/3)
Хайдарі Наталія Ігорівна, викладач кафедри іноземної філології Національного авіаційного університету: «Організація виховання в елітних школах-пансіонах
у Великій Британії на прикладі «паблік скулз» (кінець
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 керівник – Ящук І. П., доктор пед. наук, професор, декан
факультету початкової освіти та філології (Хмельницька
гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: Ковальчук О. С., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
іноземних мов (Луцький національний технічний університет); Коляда Т. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
(Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (373/3)
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Рожнова Ганна Павлівна, старший спеціаліст зі
зв’язків з громадськістю ТОВ «Ньюсфронт»: «Професійна підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних
закладах України (друга половина XX – початок XXI століття)» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному
університеті імені Івана Франка МОН України (10008,
м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-1417). Науковий керівник – Романенко Ю. В., доктор соціол. наук, професор, академік АН ВШ України, професор
кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Дяченко М. Д., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри теорії та практики перекладу (Класичний
приватний університет); Вернигора Н. М., кандидат наук
із соц. комунікацій, доцент кафедри видавничої справи
(Інститут журналістики Київського університету імені
Бориса Грінченка). (374/3)
Яворська Наталка Василівна, викладач кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного
інституту Національного університету «Одеська юридична академія»: «Формування професійної компетентності
майбутніх юристів засобами іноземної мови» (13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д
70.052.05 у Хмельницькому національному університеті
МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,
11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий керівник – Павленко О. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
іноземних мов та професійної мовної підготовки (Університет митної справи та фінансів). Опоненти: Поясок Т. Б.,
доктор пед. наук, професор, декан факультету права,
гуманітарних і соціальних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського);
Сєргєєва О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри германської філології та перекладознавства (Хмельницький національний університет). (376/3)
Дущенко Ольга Сергіївна, викладач Ізмаїльського
державного гуманітарного університету: «Формування
готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник –
Мізюк В. А., кандидат пед. наук, доцент, декан факультету
управління, адміністрування та інформаційної діяльності
(Ізмаїльський державний гуманітарний університет).
Опоненти: Курлянд З. Н., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки (ДЗ «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Дубініна О. В., кандидат пед. наук, доцент кафеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

дри управління проектами та загальнофахових дисциплін (ННІ менеджменту та психології ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України). (387/3)
Кожуріна Ірина Євгеніївна, старший викладач кафедри фізичного виховання ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»: «Підготовка
майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий
керівник – Шеремет Б. Г., кандидат пед. наук, професор,
професор кафедри дефектології та фізичної реабілітації
(ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Башавець Н. А., доктор пед. наук, професор, професор кафедри гуманітарно-природничих дисциплін (Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету); Наумчук В. І.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри теоретичних основ
і методики фізичного виховання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). (388/3)
Купчак Мар’яна Ярославівна, старший викладач
кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: «Підготовка майбутніх експертів з екології у
вищих навчальних закладах засобами інформаційнокомунікаційних технологій» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада К 35.874.03 у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС
України (79000, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032)
233-32-40). Науковий керівник – Козяр М. М., доктор
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
ректор (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності). Опоненти: Шерман М. І., доктор пед. наук,
професор, професор кафедри інформатики, програмної
інженерії та економічної кібернетики (Херсонський державний університет); Шевчук В. М., кандидат пед. наук,
доцент, старший викладач кафедри загальнонаукових та
інженерних дисциплін (Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького). (403/3)
Кас’яненко Оксана Миколаївна, старший викладач
кафедри теорії та методики дошкільної освіти Мукачівського державного університету: «Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені
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Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль,
вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Довженко Т. О., доктор пед. наук, доцент,
декан факультету початкового навчання (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Зданевич Л. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки,
психології та фахових методик (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія); Писарчук О. Т., кандидат пед.
наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової
та дошкільної освіти (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (404/3)
Волошина Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій
Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Використання гібридного хмаро
орієнтованого середовища розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій» (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 – Глазунова О. Г., доктор пед. наук,
доцент, декан факультету інформаційних технологій (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Осадчий В. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики
(Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького); Вдовичин Т. Я., кандидат
пед. наук, старший викладач кафедри інформатики та
інформаційних систем (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). (405/3)
Шульга Людмила Миколаївна, старший викладач
кафедри дошкільної освіти КЗ «Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької
облради: «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання» (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) 440-60-90). Науковий керівник –
Михайлова Л. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри управління освітою (КЗ «Луганський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» Луганської
облради). Опоненти: Семенов О. С., доктор пед. наук,
доцент, доцент кафедри педагогіки (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки); Половіна О. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
дошкільної освіти (Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка). (420/3)
Дранко Альміра Анатоліївна, викладач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки і динаміки польотів Відокремленого структурного підрозділу Національного авіа86

ційного університету «Кіровоградська льотна академія»:
«Формування професійної взаємодії майбутніх пілотів
цивільної авіації у процесі наземної практичної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел.
(061) 220-95-85). Науковий керівник – Пухальська Г. А.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук (Відокремлений
структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія»). Опоненти: Ягупов В. В., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри суспільних наук (Національний університет
оборони України імені Івана Черняховського); Керницький О. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
оперативного мистецтва (Національна академія Національної гвардії України). (434/3)
Надтока Олександр Олександрович, спортсменінструктор штатної збірної команди України з веслування
академічного МОН України: «Підготовка майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-95-85). Науковий
керівник – Сватьєв А. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури та спорту (Запорізький національний університет). Опоненти: Мазін В. М.,
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри управління
фізичною культурою та спортом (Запорізький національний технічний університет); Табінська С. О., кандидат
пед. наук, старший викладач кафедри теорії та методики
спортивної підготовки (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту). (435/3)
Заячковський Володимир Михайлович, директор
Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу:
«Розвиток технологічної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної
освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН
України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел.
(0432) 27-60-45). Науковий керівник – Бойчук В. М., доктор
пед. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи
ННІ педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Руденко Л. A.,
доктор пед. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри практичної психології та педагогіки (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності);
Києнко-Романюк Л. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри управління та адміністрування (КВНЗ «Вінницька
академія неперервної освіти»). (498/3)
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Коваль Микита Сергійович, аспірант Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського: «Ціннісна детермінація особистісної
самореалізації обдарованої студентської молоді у вищих
педагогічних навчальних закладах» (13.00.07 – теорія і
методика виховання). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул.
Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий керівник – Акімова О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського). Опоненти: Антонова О. Є., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка);
Гагарін М. І., кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки (Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини). (499/3)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Дралова Олександра Анатоліївна, асистент кафедри
дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного
медичного університету МОЗ України: «Клініко-імунологічні порушення при токсокарозній інвазії у дітей з
ураженням дихальної системи і патогенетичне обґрунтування медикаментозної терапії» (14.01.13 – інфекційні
хвороби). 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 – Усачова О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Ходак Л. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри дитячих інфекційних хвороб (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Кузнєцов С. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
дитячих інфекційних хвороб (Харківський національний
медичний університет МОЗ України). (6/3)
Марковська Олена Володимирівна, асистент кафедри
неврології № 2 Харківського національного медичного
університету МОЗ України: «Клініко-біохімічні та морфологічні аспекти розсіяного склерозу» (14.01.15 – нервові
хвороби). 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 – Григорова І. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри неврології № 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Волошина Н. П., доктор мед. наук, професор, керівник
відділу нейроінфекцій та розсіяного склерозу (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»);
Негрич Т. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри неврології (Львівський національний медичний
університет МОЗ України). (7/3)
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Самойлова Ганна Петрівна, асистент кафедри неврології № 2 Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Клініко-нейрофізіологічні та імунологічні аспекти діагностики і прогнозу різних форм міастенії» (14.01.15 – нервові хвороби). 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 – Товажнянська О. Л.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології № 2 (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Волошина Н. П., доктор
мед. наук, професор, керівник відділу нейроінфекцій та
розсіяного склерозу (ДУ «Інститут неврології, психіатрії
та наркології НАМН України»); Школьник В. М., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри неврології та
офтальмології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»). (8/3)
Радченко Тетяна Миколаївна, лікар-нарколог КЗОЗ
«Обласний наркологічний диспансер», м. Харків: «Клінікопатогенетичні, патопсихологічні та імунологічні особливості перебігу опіоїдної залежності у жінок з коморбідною
патологією щитоподібної залози» (14.01.17 – наркологія).
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 –
Сосін І. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
наркології (Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України). Опоненти: Мінко О. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу клінічної та соціальної
наркології (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології
НАМН України»); Мішиєв В. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (10/3)
Христенко Тетяна Олексіївна, асистент кафедри
патологічної анатомії і судової медицини Запорізького
державного медичного університету: «Молекулярно-імуногістохімічна характеристика гіперпластичних поліпів
та аденокарциноми шлунка кишкового типу» (14.03.02 –
патологічна анатомія). 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 – Туманський В. О.,
доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, проректор з наукової роботи, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини
(Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Дядик О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри патологічної та топографічної анатомії (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика); Романюк А. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії (Медичний
інститут Сумського державного університету). (11/3)
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Замятін Денис Петрович, асистент кафедри хірургії
№ 1 Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Оптимізація діагностичної та хірургічної тактики у постраждалих з ушкодженнями серця, що
супроводжуються його контузією» (14.01.03 – хірургія).
Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Бойко В. В., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України (ДУ «Інститут загальної та
невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»),
завідувач кафедри хірургії № 1, директор (Харківський
національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Заруцький Я. Л., доктор мед. наук, професор,
начальник кафедри військової хірургії (Українська військово-медична академія Міноборони України); Шейко В. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
хірургії № 2 (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України). (27/3)
Шинкаренко Тимофій Вікторович, асистент кафедри
патологічної анатомії і судової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Патоморфологічна характеристика та оптимізація діагностики
дифузних гліом головного мозку (імуногістохімічні
аспекти)» (14.03.02 – патологічна анатомія). 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 –
Шпонька І. С., доктор мед. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, перший проректор, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: Тертишний С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової
медицини (Запорізький державний медичний університет); Яковцова І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри патологічної анатомії (Харківська медична академія післядипломної освіти). (28/3)
Бєсєда Ярослав Віталійович, асистент кафедри фтизіопульмонології Одеського національного медичного
університету: «Ефективність лікування хворих на вперше
діагностований туберкульоз легень, ускладнений гепаторенальною дисфункцією» (14.01.26 – фтизіатрія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут фтизіатрії
і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»
(03038, м. Київ, вул. Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий керівник – Мацегора Н. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фтизіопульмонології (Одеський
національний медичний університет). Опоненти: Петренко В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
фтизіатрії та пульмонології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця); Панасюк О. В., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри інфекційних
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хвороб, фтизіатрії і пульмонології (ПВНЗ «Київський
медичний університет»). (29/3)
Веселовський Леонід Вікторович, асистент кафедри
фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Смертність хворих на туберкульоз легень, її структура, причини та організаційні заходи щодо зниження» (14.01.26 –
фтизіатрія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. (044) 275-04-02). Науковий керівник – Гуменюк М. І.,
доктор мед. наук, провідний науковий співробітник відділення технологій лікування неспецифічних захворювань легень (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»).
Опоненти: Петренко В. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця);
Грищук Л. А., доктор мед. наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (30/3)
Бохонко Роман Любомирович, асистент кафедри
хірургії та ендоскопії ФПО Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ
України: «Профілактика та лікування тромбогеморагічних ускладнень в хірургії ізольованої та поєднаної травми живота» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 35.600.01
у Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів,
вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Матвійчук Б. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та ендоскопії ФПО (Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Чернуха Л. М., доктор мед.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу
хірургії магістральних судин (ДУ «Національний інститут
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН
України); Польовий В. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).
(31/3)
Воловик Ірина Анатоліївна, асистент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Корекція
гіпоксії в комплексному лікуванні захворювань пародонта» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.613.09
у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). Науковий
керівник – Борисенко А. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (НаціоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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нальний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). Опоненти: Герелюк В. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Івано-Франківський національний медичний університет); Петрушанко Т. О., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія»). (37/3)
Кудря Андрій Віталійович, головний консультант
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я: «Медико-соціальне обґрунтування
функціонально-організаційної моделі удосконалення
роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря»
(14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 26.613.07
у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-48-27). Науковий керівник – Жилка Н. Я., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).
Опоненти: Парій В. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця); Рудень В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної медицини, економіки та організації
охорони здоров’я (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького). (38/3)
Сороківський Іван Степанович, асистент кафедри
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України: «Усунення гострих
післяекстракційних ороантральних сполучень із використанням сучасних біоматеріалів для керованої тканинної регенерації» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д
35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Готь І. М., кандидат мед. наук, професор,
професор кафедри хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Аветіков Д. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої
хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією
голови та шиї (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Гулюк А. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології (Одеський національний медичний університет МОЗ
України). (69/3)
Булько Ірина Віталіївна, асистент кафедри анатомії
людини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова: «Морфологічні зміни в селезінці
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

у віддалені терміни після локальної опікової травми шкіри
та її корекції в експерименті» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ
України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432)
55-39-10). Науковий керівник – Гумінський Ю. Й., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри анатомії людини (Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Черкасов В. Г.,
доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри анатомії людини (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України); Слободян О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії
та оперативної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (76/3)
Веретельник Ксенія Олександрівна, асистент кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО Запорізького державного медичного університету МОЗ України:
«Особливості клінічних проявів псоріазу із супутнім
маласезіозом шкіри та методи комплексної диференційованої терапії» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та
венерології НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). Науковий керівник –
Федотов В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри дерматовенерології та косметології з курсом
дерматовенерології і естетичної медицини ФПО (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Айзятулов Р. Ф., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри дерматовенерології та косметології
(Донецький національний медичний університет МОЗ
України, м. Лиман); Ткаченко С. Г., кандидат мед. наук,
доцент, доцент кафедри дерматології, венерології та
медичної косметології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (149/3)
Яакубі Ранда, аспірант кафедри дерматовенерології
та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО Запорізького державного медичного
університету МОЗ України: «Оптимізація терапії хворих
на вугрову хворобу з супутньою кандидозною інфекцією» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та венерології
НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Чернишевська,
7/9; тел. (057) 706-32-00). Науковий керівник – Федотов В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Солошенко Е. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
лабораторії алергології (ДУ «Інститут дерматології та
венерології НАМН України»); Дащук А. М., доктор мед.
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наук, професор, завідувач кафедри дерматології, венерології та СНІДу (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). (150/3)
Журавльова Юлія Борисівна, лікар з ультразвукової
діагностики загального клінічного відділення ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»: «Комплексна ультразвукова оцінка васкуляризації
органів-мішеней при порушенні вуглеводного обміну»
(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) 489-1203). Науковий керівник – Козаренко Т. М., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри променевої діагностики (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти:
Лук’янова І. С., доктор мед. наук, завідувач відділення
променевої діагностики та пренатальної кардіології (ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»); Танасічук-Гажиєва Н. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри радіології та радіаційної медицини (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). (151/3)
Ремінна Інна Ігорівна, аспірант кафедри педіатрії
№ 1 Вінницького національного медичного університету
імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Імунопатогенетичні
особливості неонатальних пневмоній» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 05.600.04 у Вінницькому національному
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-0360). Науковий керівник – Яблонь О. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). Опоненти: Шунько Є. Є., доктор мед. наук,
професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач
кафедри неонатології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України);
Павлишин Г. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри педіатрії № 2 (ВДНЗУ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»). (177/3)
Мазур Олена Геннадіївна, асистент кафедри педіатрії № 1 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Клініко-патогенетичні особливості затяжної жовтяниці новонароджених» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 05.600.04
у Вінницькому національному медичному університеті
імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Яблонь О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 (Вінницький національний
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України).
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Опоненти: Тяжка О. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячих і підліткових захворювань (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України); Коржинський Ю. С., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії і неонатології ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (178/3)
Богуславська Наталія Юріївна, заочний аспірант
кафедри акушерства та гінекології Запорізького державного медичного університету, заступник головного
лікаря з медичної частини КЗ «Обласний перинатальний
центр» Запорізької облради: «Прогнозування ускладнень
вагітності та пологів у жінок групи ризику з переношування вагітності» (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 – Круть Ю. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології (Запорізький
державний медичний університет). Опоненти: Туманова Л. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач відділення профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології НАМН України»); Резніченко Г. І., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). (502/3)
Грідіна Ірина Борисівна, асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО Запорізького державного медичного університету: «Оптимізація вибору методу гормональної контрацепції у жінок
з надлишковою масою тіла» (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) 31-2257). Науковий керівник – Круть Ю. Я., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
(Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Грищенко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології
(ДЗ «Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України»); Луценко Н. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології (ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти
МОЗ України»). (503/3)
Чередніченко Наталія Валеріївна, лікар-психіатр організаційно-методичного відділу КУ «Запорізька обласна клінічна психіатрічна лікарня» Запорізької облради:
«Диференціальна діагностика м’яких нейрокогнітивних
розладів у осіб похилого та старечого віку» (14.01.16 –
психіатрія). Спецрада К 26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та
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наркології МОЗ України (04080, м. Київ, вул. Кирилівська,
103; тел. 468-32-15). Науковий керівник – Левада О. А.,
доктор мед. наук, доцент, професор кафедри загальної
практики – сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України). Опоненти:
Пішель В. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів (Український НДІ соціальної і судової психіатрії та
наркології МОЗ України); Чабан О. С., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри психосоматичної медицини і психотерапії (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (504/3)
Толмачов Олексій Анатолійович, голова судово-психіатричної експертної комісії КУ «Одеський обласний
медичний центр психічного здоров’я»: «Психічні розлади у хворих на гіпертензивну енцефалопатію: клініка,
діагностика, лікування» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада К 26.620.01 в Українському НДІ соціальної і судової
психіатрії та наркології МОЗ України (04080, м. Київ, вул.
Кирилівська, 103; тел. 468-32-15). Науковий керівник –
Дзюба О. М., доктор мед. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи (ДУ «Інститут стратегічних
досліджень МОЗ України»). Опоненти: Ревенок О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу комплексної
судово-психіатричної експертизи (Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України);
Аймедов К. В., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри психології (Одеський національний медичний
університет МОЗ України). (505/3)
Філатова Олена Леонідівна, молодший науковий
співробітник відділу серцевої недостатності ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України: «Клініко-інструментальна характеристика хронічної серцевої недостатності у чоловіків та жінок:
порівняльне дослідження» (14.01.11 – кардіологія).
Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03680,
МСП, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044)
275-66-22). Науковий керівник – Воронков Л. Г., доктор
мед. наук, професор, завідувач відділу серцевої недостатності (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка
М. Д. Стражеска» НАМН України). Опоненти: Іванов В. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова. МОЗ України); Жарінова В. Ю., доктор мед. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів (ДУ «Інститут геронтології імені
Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»). (507/3)
Назаренко Олександр Павлович, директор, головний
лікар, лікар імунолог клінічний, лікар алерголог ТОВ
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«Клініка імунології та алергології «Форпост»: «Ефективність застосування ронколейкіну в корекції імунних розладів у хворих на хронічне обструктивне захворювання
легень» (14.03.08 – імунологія та алергологія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ «Інститут мікробіології та імунології
імені І. І. Мечникова НАМН України» (61057, м. Харків,
вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-41-84, 731-31-51).
Науковий керівник – Кузнецова Л. В., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри клінічної, лабораторної
імунології та алергології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
Опоненти: Чернуський В. Г., доктор мед. наук, професор,
провідний науковий співробітник лабораторії протимікробних засобів (ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»); Рекалова О. М.,
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії клінічної імунології (ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського
НАМН України»). (508/3)
Золотарьова Ксенія Олегівна, асистент кафедри
внутрішньої медицини № 3 Одеського національного
медичного університету МОЗ України: «Оптимізація
комплексного лікування ішемічної хвороби серця з використанням омега-3 поліненасичених жирних кислот та
магнітотерапії» (14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія). Спецрада Д 41.600.02 в Одеському національному медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048)
723-33-24). Науковий керівник – Шмакова І. П., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри реабілітаційної
медицини (Одеський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Владимиров О. А., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації,
фізіотерапії і спортивної медицини (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України); Паненко А. В., доктор мед. наук, професор, головний лікар (ДЗ «Спеціалізований (спеціальний)
клінічний санаторій імені В. П. Чкалова» МОЗ України,
м. Одеса). (509/3)
Матвєєв Сергій Олександрович, асистент кафедри
госпітальної хірургії Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Тромболітична терапія у
лікуванні тромбоемболії легеневої артерії» (14.01.03 –
хірургія). Спецрада Д 17.600.01 у ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (69096,
м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38).
Науковий керівник – Никоненко А. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри госпітальної хірургії (Запорізький державний медичний університет МОЗ України).
Опоненти: Березницький Я. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Нікульніков П. І.,
доктор мед. наук, завідувач відділу хірургії судин (На91
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ціональний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова НАМН України). (510/3)
Кулинич Таміла Олегівна, асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини Запорізького державного медичного університету МОЗ України: «Особливості
перебігу, оптимізація діагностики та лікування ішемічної
хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 17.600.02
у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ
України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;
тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник – Михайловська Н. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини (Запорізький державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Кузнєцова Л. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної практики – сімейної медицини
та гастроентерології (ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України»); Орловський В. Ф.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної
медицини з курсом дерматовенерології (Медичний інститут Сумського державного університету МОН України).
(511/3)
Ковальський Василь Володимирович, асистент кафедри онкології і радіології ФПО Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького: «Прогностичне та лікувальне значення лімфаденектомії при
місцеворозповсюдженому та метастатичному раку нирки» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ України (03022, м. Київ,
вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 259-01-86). Науковий
керівник – Фецич Т. Г., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри онкології і радіології ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького). Опоненти: Стаховський Е. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології (Національний інститут раку МОЗ України); Сакало В. С., доктор
мед. наук, професор, завідувач відділу онкоурології (ДУ
«Інститут урології НАМН України»). (512/3)
Залізна Юлія Іванівна, лікар-кардіолог лабораторії
неінвазивної електрофізіології КЗКОР «Київський обласний кардіологічний диспансер», аспірант без відриву
від виробництва Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Клінічні характеристики, перебіг та обґрунтування підходів до лікування
вперше виявленої фібриляції передсердь» (14.01.11 –
кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03680, МСП, м. Київ-151, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – Жарінов О. Й., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики (Національна медична
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академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). Опоненти: Іркін О. І., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу реанімації та інтенсивної терапії (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН
України); Ягенський А. В., доктор мед. наук, професор,
керівник Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології (КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»).
(547/3)
Бадіон Юрій Олексійович, асистент кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Медичного інституту Сумського державного університету МОН
України: «Оптимізація допомоги постраждалим із поєднаною скелетною травмою на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах в умовах агропромислового
регіону» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому національному медичному університеті МОЗ України (84404, м. Лиман, вул.
Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). Науковий керівник – Шкатула Ю. В., доктор мед. наук, доцент, професор
кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії (Медичний інститут Сумського державного університету МОН України). Опоненти: Климовицький Ф. В.,
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії (Донецький
національний медичний університет МОЗ України); Істомін А. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
фізичної реабілітації та спортивної медицини (Харківський національний медичний університет МОЗ України).
(548/3)
Василов Валентин Васильович, лікар ортопед-травматолог Чернівецької обласної клінічної лікарні МОЗ
України: «Білатеральні переломи стегна у постраждалих
з політравмою» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому національному
медичному університеті МОЗ України (84404, м. Лиман,
вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). 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: Климовицький Ф. В.,
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії (Донецький
національний медичний університет МОЗ України); Івченко Д. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри травматології та ортопедії (Запорізький державний
медичний університет МОЗ України). (549/3)
Нітефор Лариса Василівна, асистент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної
медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»:
«Саркома молочної залози: оптимізація діагностики та
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лікування хворих» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д
11.600.04 у Донецькому національному медичному університеті МОЗ України (84404, м. Лиман, вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). Науковий керівник –
Галайчук І. Й., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та
радіаційної медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»). Опоненти: Литвиненко О. О., доктор
мед. наук, професор, керівник відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань (ДУ «ННЦ радіаційної
медицини НАМН України»); Крижанівська А. Є., доктор
мед. наук, доцент, завідувач кафедри онкології (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України»). (550/3)
Романченко Максим Ігорович, асистент кафедри внутрішньої медицини № 4 Одеського національного медичного університету МОЗ України: «Підвищення ефективності лікування подагри з артеріальною гіпертензією на
основі використання статинотерапії» (14.01.12 – ревматологія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому національному медичному університеті МОЗ України (84404,
м. Лиман, вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57).
Науковий керівник – Золотарьова Н. А., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини
№ 4 (Одеський національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Кузьміна Г. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри терапії, кардіології та сімейної
медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Проценко Г. О., доктор мед. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця і ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України»). (551/3)
Степко Валерія Анатоліївна, аспірант кафедри онкології та радіології Донецького національного медичного
університету МОЗ України: «Ефективність та ускладнення
хіміотерапії у хворих на рак легені, оптимізація лікування
і прогностичні критерії» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому національному медичному
університеті МОЗ України (84404, м. Лиман, вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). Науковий керівник –
Думанський Ю. В., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, професор кафедри онкології та радіології (Донецький національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Литвиненко О. О.,
доктор мед. наук, професор, керівник відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань (ДУ «ННЦ радіаційної
медицини НАМН України»); Галайчук І. Й., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (552/3)
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Резніченко Юрій Володимирович, лікар-нейрохірург
відділення хірургії хребта та спинного мозку Київської
міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги МОЗ
України: «Поєднана вертебро-торакальна травма (засади
лікувально-діагностичної тактики, особливості перебігу
травматичного процесу)» (14.01.21 – травматологія та
ортопедія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому національному медичному університеті МОЗ України (84404,
м. Лиман, вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57).
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: Радченко В. О.,
доктор мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут патології хребта та суглобів
імені М. І. Ситенка НАМН України»); Черниш В. Ю., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри травматології,
ортопедії та військово-польової хірургії (Донецький національний медичний університет МОЗ України). (553/3)
Деркач Наталія Миколаївна, лікар-пульмонолог консультативної поліклініки по розділу «Клініка» ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені
Ф. Г. Яновського НАМН України»: «Експериментальне
обґрунтування доцільності застосування декаметоксину
для лікування кишкових інфекцій» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків,
вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий
керівник – Штриголь С. Ю., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри фармакології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Зайченко Г. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
фармакології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України); Заморський І. І., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакології
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (554/3)
Хартанович Максим Володимирович, лікар-анестезіолог ДУ «Інститут серця МОЗ України»: «Оптимізація
анестезіологічного забезпечення пацієнтів з гострим
коронарним синдромом під час операцій аортокоронарного шунтування» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022,
м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Хижняк А. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри медицини невідкладних станів,
анестезіології та інтенсивної терапії (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Гриценко С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України»); Тарабрін О. О., доктор мед. наук, професор,
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завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії з
післядипломною підготовкою (Одеський національний
медичний університет МОЗ України). (555/3)
Шарлай Катерина Юріївна, очний аспірант кафедри
медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного
університету МОЗ України: «Оптимізація аналгоседації у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою»
(14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп.
Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник –
Хижняк А. А., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії (Харківський національний
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Кобеляцький Ю. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»);
Павлов О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (558/3)
Кукушкіна Світлана Миколаївна, науковий співробітник НДЛ клінічної імунології Національного інституту
раку МОЗ України: «Імунологічні критерії прогнозу ефективності інтерферонотерапії у хворих на меланому шкіри» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ України (03022, м. Київ,
вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 259-01-86). Науковий
керівник – Фільчаков Ф. В., доктор мед. наук, завідувач
НДЛ клінічної імунології (Національний інститут раку
МОЗ України). Опоненти: Абраменко І. В., доктор мед.
наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології відділу клінічної імунології
(ННЦ радіаційної медицини НАМН України); Лукач Е. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу онкопатології ЛОР-органів (ДУ «Інститут отоларингології імені
професора О. С. Коломійченка НАМН України»). (559/3)
Шандюк Вікторія Юріївна, асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця МОЗ України: «Особливості перебігу
гострого та відновного періодів атеротромботичного та
кардіоемболічного підтипів ішемічного інсульту залежно
від стану системи фібрінолізу» (14.01.15 – нервові хвороби). 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 – Мельник B. C., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри неврології (Національний медичноий
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Григорова І. А., доктор мед. наук, професор, за94

відувач кафедри неврології (Харківський національний
медичний університет МОЗ України»); Литвиненко Н. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри нервових
хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою (ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна академія МОЗ України»). (561/3)
Білоус Володимир Сергійович, асистент кафедри
психіатрії, наркології та медичної психології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Продромальний
період психозу (клініко-психопатологічні та патопсихологічні закономірності формування, критерії діагностики і принципи раннього втручання)» (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 – Марута Н. О., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу неврозів і пограничних станів (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»).
Опоненти: Кожина Г. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної
психології (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Чабан О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психосоматичної медицини та
психотерапії (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (562/3)
Бойко Дмитро Іванович, асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України»:
«Клініко-психологічна характеристика аутоагресивної
поведінки у пацієнтів з першим психотичним епізодом,
принципи її корекції та профілактики з урахуванням біологічних ритмів» (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 – Животовська Л. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія
МОЗ України»). Опоненти: Колядко С. П., доктор мед. наук,
провідний науковий співробітник відділу неврозів і пограничних станів (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»); Пілягіна Г. Я., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та
медичної психології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (563/3)
Шушляпіна Олена Володимирівна, молодший науковий співробітник відділення ендокринології ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»:
«Вплив ожиріння на морфофункціональний стан щитоподібної залози та обґрунтування методів лікування
поєднаної патології у хворих пре- та пубертатного віку»
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

(14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д 64.564.01
у ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені
В. Я. Данилевського НАМН України» (61002, м. Харків,
вул. Апчевських, 10; тел. (057) 700-45-38). Науковий
керівник – Будрейко О. А., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової
роботи (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків
НАМН України»). Опоненти: Хижняк О. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач відділу клінічної ендокринології (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені
В. Я. Данилевського НАМН України»); Зелінська Н. Б.,
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дитячої ендокринології (Український НПЦ
ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів
і тканин МОЗ України). (566/3)
Фаустова Марія Олексіївна, викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ВДНЗУ «Українська
медична стоматологічна академія» МОЗ України: «Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептичних
препаратів для профілактики та лікування інфекційнозапальних ускладнень одонтоімплантації» (03.00.07 –
мікробіологія). Спецрада К 05.600.05 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова
МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел.
(0432) 57-03-60). Науковий керівник – Назарчук О. А.,
кандидат мед. наук, старший викладач кафедри мікробіології (Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Власенко І. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва (Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного
університету МОН України); Корнійчук О. П., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри мікробіології (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького МОЗ України). (575/3)
Євтушенко Андрій Сергійович, лікар-офтальмолог
Харківської міської клінічної лікарні № 14 імені Л. Л. Гіршмана: «Інформаційне забезпечення оцінювання функціонального стану людини за умов підвищених зорових
навантажень» (14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика). Спецрада Д 26.171.03 у Міжнародному ННЦ інформаційних технологій та систем НАН та МОН
України (03680, м. Київ, МСП, просп. Академіка Глушкова,
40; тел. 526-25-49). Науковий керівник – Козак Л. М., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу медичних інформаційних
систем (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України). Опоненти: Азархов О. Ю.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії (Приазовський державний технічний
університет МОН України); Риков С. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри офтальмології (НаціоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

нальна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). (576/3)
Петров Володимир Андрійович, лікар-анестезіолог
дитячий КМУ «Міська клінічна лікарня № 2», м. Чернівці:
«Роль вегетативної нервової системи в патогенезі синдрому відміни внаслідок вживання алкоголю» (14.03.04 –
патологічна фізіологія). Спецрада Д 76.600.02 у ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України (58002, м. Чернівці, площа Театральна, 2; тел.
(0372) 55-37-54). Науковий керівник – Гоженко А. І., доктор мед. наук, професор, директор (ДП «Український
НДІ медицини транспорту МОЗ України»). Опоненти:
Хара М. Р., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»); Кушнір І. Г., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри практичної психології (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича МОН
України). (577/3)
Моселіані Хатіа, лікар-радіолог ЗAT «Клініка Хонелидзе», м. Кутаїсі, Грузія: «Променева діагностика ускладнень зрощення діафізарних переломів кісток гомілки»
(14.01.23 – променева діагностика та променева терапія).
Спецрада Д 64.609.01 у Харківській медичній академії
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків,
вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Шармазанова О. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри променевої діагностики (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
Опоненти: Свинаренко А. В., доктор мед. наук, доцент,
доцент кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії
та топографічної анатомії медичного факультету (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Істомін А. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з
курсом фізичного виховання та здоров’я (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (579/3)
Петришен Олександр Іванович, асистент кафедри
гістології, цитології та ембріології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України:
«Морфофункціональний стан нирок стресованих тварин
за дії солей алюмінію та свинцю при порушенні фотоперіодизму» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 76.600.02 у ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Театральна, 2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий керівник – Пішак В. П., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАПН України (Національна академія
педагогічних наук України). Опоненти: Гудима А. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медицини
катастроф і військової медицини (ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачев95
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ського МОЗ України»); Кушнір І. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри практичної психології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України). (580/3)
Маслов Олександр Ігоревич, завідувач відділення
ендоскопії КУ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня
№ 9», м. Запоріжжя: «Діагностика та лікування поліпоподібних та неполіпоподібних утворень товстої кишки у
хворих з надмірною вагою» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 17.600.01 у ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38). Науковий
керівник – Милиця М. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри хірургії і проктології (ДЗ «Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).
Опоненти: Велігоцький О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ендоскопії та хірургії (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Саволюк С. І., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України). (581/3)
Бурак Андрій Євгенович, асистент кафедри хірургії
№ 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»: «Оптимізація діагностики та лікування
хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль,
майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Беденюк А. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л. Я. Ковальчука (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Польовий В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України); Андрющенко В. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (587/3)
Савіцька Юлія Володимирівна, асистент кафедри
терапії з курсом загальної практики та сімейної медицини
ФПО Вінницького національного медичного університету
імені М. І. Пирогова: «Рівень якості життя в інтегральній
оцінці стану хворих та обґрунтування оптимального варіанта діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю» (14.01.11 – кардіологія).
Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України (76018,
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м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-3295). Науковий керівник – Іванов В. П., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3
(Вінницький національний медичний університет імені
М. І. Пирогова). Опоненти: Середюк Н. М., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства (ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України);
Скибчик В. А., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри сімейної медицини ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ
України). (589/3)
Синько Уляна Володимирівна, лікар-пульмонолог
Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру: «Особливості комплексної терапії хворих
на хронічні обструктивні захворювання легень, що поєднуються з ішемічною хворобою серця» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет» МОЗ
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2;
тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Середюк В. Н.,
доктор мед. наук, доцент кафедри внутрішньої медицини
№ 2 та медсестринства (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Дутка Р. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1
(ДВНЗ «Львівський державний медичний університет
імені Данила Галицького» МОЗ України); Федів О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри госпітальної
терапії, клінічної фармакології та професійних хвороб
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (590/3)
Ярмошук Ірина Романівна, асистент кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет»:
«Клініко-лабораторне обґрунтування використання остеопластичного матеріалу і антирезорбенту в комплексному
лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією» (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, професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»). Опоненти: Рузін Г. П., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри хірургічної стоматології та
щелепно-лицевої хірургії (ВНЗ «Харківський національний медичний університет»); Ломницький І. Я., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (ВНЗ «Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького»). (591/3)
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Смоліна Людмила Олександрівна, асистент кафедри
сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Оптимізація лікування гонартрозу в практиці сімейного лікаря» (14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина).
Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ «Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38). Науковий
керівник – Хіміон Л. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України). Опоненти: Шейко С. О., доктор мед. наук,
доцент, завідувач кафедри педіатрії, сімейної медицини та
клінічної лабораторної діагностики ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Шкляр С. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної
медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології (Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ України). (593/3)
Стародубська Олександра Олексіївна, асистент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Нейрогормональні механізми порушень вищої нервової діяльності
при черепно-мозковій травмі та шляхи їх патогенетичної
корекції» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада
Д 76.600.02 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Театральна, 2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий керівник – Зябліцев С. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри патофізіології (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Ткачук С. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фізіології імені Я. Д. Кіршенблата (ВДНЗУ
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ
України); Попович Д. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини
та фізичного виховання (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»). (607/3)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Нароха Віолетта Петрівна, асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ
України: «Експериментальне дослідження фармакодинаміки координаційних сполук германію при антрацикліновій інтоксикації» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада
Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська,
53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – Ніженковська І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). Опоненти: Яковлєва Л. В., доктор фарм.
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наук, професор, завідувач кафедри фармакоекономіки
(Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Годован В. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри загальної та клінічної фармакології (Одеський
національний медичний університет МОЗ України). (73/3)
Качапут Олександр Іванович, начальник лабораторії спеціальних проектів з фармацевтичної розробки
Центральної лабораторії фармацевтичної розробки ПАТ
«Фармак»: «Розробка складу та технології гормональних
лікарських засобів у формі суспензій для парентерального застосування» (15.00.01 – технологія ліків, організація
фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д
35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОН України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Гуреєва С. М., доктор фарм. наук, начальник Центральної лабораторії фармацевтичної розробки
(ПАТ «Фармак»). Опоненти: Калинюк Т. Г., доктор фарм.
наук, професор, професор кафедри технології ліків і біофармації (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького); Рубан О. А., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри промислової технології ліків (Національний фармацевтичний університет).
(75/3)
Делян Євген Петрович, молодший науковий співробітник ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН
України»: «Фармакогностичне дослідження представників роду осот та розробка способів аналізу біологічно активних речовин» (15.00.02 – фармацевтична хімія
та фармакогнозія). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України
(69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел.
(061) 224-64-69). Науковий керівник – Цуркан О. О., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри фармації
(ПВНЗ «Київський міжнародний університет»). Опоненти:
Мазулін О. В., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри фармакогнозії, фармхімії та технології ліків
(Запорізький державний медичний університет); Кисличенко В. С., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри хімії природних сполук (Національний фармацевтичний університет). (77/3)
Костюк Володимир Григорович, операційний директор ПАТ «Фармак»: «Наукове обґрунтування соціальноекономічних принципів управління товарною політикою
виробничих фармацевтичних підприємств» (15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному
фармацевтичному університеті МОЗ України (61002,
м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – Котвіцька А. А., доктор фарм. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор
(Національний фармацевтичний університет МОЗ Украї97
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ни). Опоненти: Громовик Б. П., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації (Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України); Мнушко З. М., доктор
фарм. наук, професор, професор кафедри менеджменту
та економіки в сімейній медицині (Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ України). (564/3)
Данільченко Дмитро Михайлович, аспірант кафедри токсикологічної і неорганічної хімії Запорізького
державного медичного університету: «Синтез, будова,
хімічні перетворення та біологічна активність 5-(фуран2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіонів»
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).
Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному
медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69).
Науковий керівник – Парченко В. В., доктор фарм. наук,
доцент, професор кафедри токсикологічної і неорганічної хімії (Запорізький державний медичний університет).
Опоненти: Омельянчик Л. О., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри хімії (Запорізький національний університет); Березнякова Н. Л., доктор фарм. наук,
доцент, доцент кафедри медичної хімії (Національний
фармацевтичний університет). (567/3)
Ільїнська Нонна Ігорівна, асистент кафедри ботаніки
Національного фармацевтичного університету МОЗ України: «Фармакогностичне вивчення сортів роду жоржина
(Dahlia Cav.)» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків,
вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий керівник –
Гонтова Т. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри ботаніки (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Мазулін О. В., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії, фармацевтичної хімії та технології ліків факультету
підвищення освіти (Запорізький державний медичний
університет МОЗ України); Коновалова О. Ю., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії (ПВНЗ «Київський медичний
університет» МОЗ України). (568/3)
Наврузова Ганджина Фуркатівна, асистент кафедри фармації Таджицького національного університету,
м. Душанбе: «Фармакогностичне вивчення сировини
Persica vulgaris таджицьких сортів» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01
у Національному фармацевтичному університеті МОЗ
України (61002, м Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 70635-81). Науковий керівник – Кисличенко В. С., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри хімії природних сполук (Національний фармацевтичний університет
МОЗ України). Опоненти: Мартинов А. В., доктор фарм.
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наук, професор, завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології (ДУ «Інститут
мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН
України»); Гудзенко А. В., доктор фарм. наук, завідувач
кафедри хімії (ПВНЗ «Київський медичний університет»
МОЗ України). (569/3)
Машейко Альона Миколаївна, викладач кафедри
соціальної медицини, організації та управління охороною
здоров’я ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»: «Фармакоекономічні аспекти оптимізації застосування лікарських засобів для лікування гострих форм
тонзиліту та фарингіту» (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
керівник – Макаренко О. В., доктор мед. наук, доцент,
професор кафедри соціальної медицини, організації та
управління охороною здоров’я (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»). Опоненти: Бушуєва І. В., доктор фарм. наук, доцент, професор кафедри
клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ (Запорізький
державний медичний університет); Унгурян Л. М., доктор
фарм. наук, професор, завідувач кафедри організації та
економіки фармації (Одеський національний медичний
університет). (570/3)
Довгаль Євгеній Олександрович, менеджер з питань
регіонального розвитку ТОВ «Евітас» МОЗ України: «Фармакогностичне дослідження рогозу вузьколистого (Typha
angustifolia L.)» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий керівник – Кисличенко В. С., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри хімії природних сполук (Національний
фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти:
Мартинов А. В., доктор фарм. наук, професор, завідувач
лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології (ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені
І. І. Мечникова НАМН України»); Гудзенко А. В., доктор
фарм. наук, завідувач кафедри хімії (ПВНЗ «Київський
медичний університет» МОЗ України). (571/3)
Гусак Людмила Володимирівна, асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Фармакогностичне
дослідження чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.)»
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія).
Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий керівник – Марчишин С. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач
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кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Кисличенко В. С., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри хімії природних сполук (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Рожковський Я. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії
(Одеський національний медичний університет МОЗ
України). (572/3)
Стойко Лілія Іллівна, асистент кафедри управління
та економіки фармації з технологією ліків ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Фармакогностичне
дослідження золототисячника звичайного (Centaurium
erythraea Rafn.) і тирлича хрещатого (Gentiana cruciata L.)
родини Gentianaceae» (15.00.02 – фармацевтична хімія
та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002,
м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий
керівник – Марчишин С. М., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Хворост О. П., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри хімії природних сполук (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); Тржецинський С. Д., доктор
біол. наук, доцент, завідувач кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки (Запорізький державний медичний
університет МОЗ України). (573/3)
Рущак Надія Іванівна, асистент кафедри фармації
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України: «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 3-(4-оксо-2-метилхінолін3-іл)пропанових кислот та їх похідних» (15.00.02 –
фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д
64.605.01 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул Пушкінська, 53;
тел. 706-35-81). Науковий керівник – Зубков В. О., доктор
фарм. наук, доцент, доцент кафедри медичної хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України).
Опоненти: Коваленко С. М., доктор хім. наук, професор,
професор кафедри органічної хімії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України);
Демченко А. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач
відділу медичної хімії (ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»). (574/3)
Омельченко Іларіон Олександрович, фахівець лабораторії розробки технології фармацевтичних препаратів
департаменту з біотехнології ПАТ «Фармак»: «Створення препарату седативної дії на основі субстанції ефіру
-бромізовалеріанової кислоти та олії м’яти в твердій
формі» (15.00.01 – технологія ліків, організація фарСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

мацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д
64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська,
53; тел. 706-35-81). Науковий консультант – Ярних Т. Г.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри технології ліків (Національний фармацевтичний університет
МОЗ України). Опоненти: Шматенко О. П., доктор фарм.
наук, професор, начальник кафедри військової фармації (Українська військово-медична академія Міноборони
України); Білоус С. Б., кандидат фарм. наук, доцент, завідувач кафедри технології ліків і біофармації (Лівівський
національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). (584/3)
Коношевич Людмила Володимирівна, заступник
директора ДУ «Український моніторинговий та медичний
центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України»: «Теоретичне обґрунтування удосконалення технології очних крапель прополісу» (15.00.01 – технологія ліків, організація
фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д
64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53;
тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – Тихонов О. І.,
доктор фарм. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української
АН. Опоненти: Казаринов М. О., доктор фарм. наук, професор, в. о. завідувача лабораторії технології готових
лікарських засобів (ДП «Державний науковий центр
лікарських засобів» МОЗ України); Полова Ж. М., кандидат фарм. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри аптечної
та промислової технології ліків (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (585/3)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Акимишин Маріанна Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту біології тварин НААН України:
«Концентрація статевих гормонів і активність ензимів у
тканинах репродуктивних органів за статевого циклу та
гіпофункції яєчників корів» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН України
(79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38; тел. (032) 260-07-95).
Науковий керівник – Остапів Д. Д., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
молекулярної біології та клінічної біохімії (Інститут біології тварин НААН України). Опоненти: Куртяк Б. М., доктор вет. наук, старший науковий співробітник, завідувач
кафедри епізоотології (Львівський національний університет ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького МОН
України); Томчук В. А., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і
природокористування України МОН України). (136/3)
Колодій Галина Володимирівна, старший науковий
співробітник Державного науково-дослідного контроль99
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ного інституту ветеринарних препаратів та кормових
добавок: «Токсикологічне обґрунтування застосування
дезінфікуючого засобу на основі солей полігексаметиленгуанідину» (16.00.04 – ветеринарна фармакологія
та токсикологія). Спецрада Д 35.826.03 у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 275-38-75, 27836-16). Науковий керівник – Кушнір І. М., доктор вет.
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності
ветеринарних препаратів (Державний науково-дослідний
контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок). Опоненти: Гуфрій Д. Ф., доктор вет. наук,
професор, професор кафедри фармакології та токсикології (Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Жукова І. О., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри
нормальної і патологічної фізіології тварин (Харківська
державна зооветеринарна академія). (220/3)
Гугосьян Юрій Андрійович, асистент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету: «Стронгілоїдоз коней (поширення, діагностика, заходи боротьби)» (16.00.11 – паразитологія).
Спецрада Д 35.826.03 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, м. Львів, вул.
Пекарська, 50; тел. (032) 275-38-75, 278-36-16). Науковий
керівник – Євстаф’єва В. О., доктор вет. наук, професор,
завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи (Полтавська державна аграрна академія).
Опоненти: Сорока Н. М., доктор вет. наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри паразитології
та тропічної ветеринарії (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Нагорна Л. В.,
доктор вет. наук, доцент, професор кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, мікробіології, зоогігієни та
безпеки і якості продуктів тваринництва (Сумський національний аграрний університет). (221/3)
Кондрасій Людмила Андріївна, асистент кафедри
ветеринарно-санітарної експертизи Національного університету біоресурсів і природокористування України:
«Науково-практичне обґрунтування критеріїв оцінки
якості молока-сировини з урахуванням вимог законодавства ЄС» (16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза).
Спецрада Д 26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Якубчак О. М., доктор вет.
наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Бергіле100

вич О. М., доктор вет. наук, доцент, професор кафедри
громадського здоров’я (Сумський державний університет); Бусол Л. В., кандидат вет. наук, доцент, доцент
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової
ветеринарної медицини (Харківська державна зооветеринарна академія). (432/3)
Ємельяненко Алла Анатоліївна, тимчасово не працює:
«Фізіологічні аспекти антиоксидантного захисту та імунітету в організмі перепелів за дії наноаквахелатів селену і
германію» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). Спецрада Д 26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28).
Науковий керівник – Ніщеменко М. П., доктор вет. наук,
професор, завідувач кафедри нормальної та патологічної
фізіології тварин (Білоцерківський національний аграрний університет). Опоненти: Стояновський В. Г., доктор
вет. наук, професор, завідувач кафедри нормальної та
патологічної фізіології імені С. В. Стояновського (Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького); Карповський В. І.,
доктор вет. наук, професор, професор кафедри біохімії
і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). (433/3)
Старосельська Анастасія Леонідівна, аспірант
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського національного аграрного університету:
«Комплексна оцінка якості та безпеки ковбасних виробів та напівфабрикатів січених» (16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза). Спецрада Д 55.859.04 у
Сумському національному аграрному університеті МОН
України та Державному науково-контрольному інституті
біотехнології і штамів мікроорганізмів (40021, м. Суми,
вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 70-10-55). Науковий керівник – Фотіна Т. І., доктор вет. наук, професор,
завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології,
зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва
(Сумський національний аграрний університет). Опоненти: Кухтин М. Д., доктор вет. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри харчової біотехнології
і хімії (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя); Богатко Н. М., кандидат вет. наук,
доцент, завідувач кафедри ветсанекспертизи (Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів
ветеринарної медицини Білоцерківського національного
аграрного університету). (436/3)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Штець Віктор Олексійович, старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури
Національного університету «Львівська політехніка»
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МОН України: «Творчість Золтана Шолтеса в контексті розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття
XX ст.» (17.00.05 – образотворче мистецтво). Спецрада
Д 35.103.01 у Львівській національній музичній академії
імені М. В. Лисенка Міністерства культури України (79011,
м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 276-14-75). Науковий
керівник – Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну та основ архітектури Інституту
архітектури (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Шмагало Р. Т., доктор
мистецтвознавства, професор, декан факультету історії
і теорії мистецтва (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка); Луценко І. В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва (Закарпатська академія мистецтв МОН України).
(89/3)
Самойленко Олександра Юріївна, старший викладач
кафедри монументально-декоративного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука МОН України:
«Вітраж київських митців другої половини XX століття:
типологія, художньо-стильові особливості» (17.00.05 –
образотворче мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка
Міністерства культури України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 276-14-75). Науковий керівник – Кравченко Я. О., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри
історії і теорії мистецтва (Львівська національна музична
академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: Селівачов М. Р.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
дизайну та технологій (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України);
Грималюк Р. М., кандидат мистецтвознавства, старший
науковий співробітник (Інститут народознавства НАН
України). (91/3)
Дьерке Ґейза Ґейзович, викладач кафедри монументального живопису Львівської національної музичної
академії імені М. В. Лисенка МОН України: «Творчість
Володимира Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої половини XX – початку XXI ст.:
традиції та художні експерименти» (17.00.05 – образотворче мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у Львівській
національній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 276-14-75). Науковий керівник – Левкович Н. Я., доктор мистецтвознавства, доцент кафедри
історії і теорії мистецтва (Львівська національна музична
академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: Соколюк Л. Д.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва (Харківська державна
академія дизайну і мистецтв МОН України); Білан І. С.,
кандидат мистецтвознавства, завідувач відділення
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
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(Вижницький коледж прикладного мистецтва імені
В. Ю. Шкрібляка МОН України). (92/3)
Мартинова Наталія Іванівна, старший викладач
кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка: «Звуковий універсум індустріального міста у фортепіанній
творчості європейських композиторів першої третини
XX сторіччя» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
(79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032)
235-82-68). Науковий керівник – Катрич О. Т., кандидат
мистецтвознавства, доцент, професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства, професор
кафедри історії української музики та фольклористики
(Національна музична академія України імені П. І. Чайковського); Драганчук В. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та
виконавства (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (240/3)
Максименко Дмитро Петрович, викладач кафедри
духових та ударних інструментів Львівської національної
музичної академії імені М. В. Лисенка: «Європейський
саксофонний концерт: теоретичні засади та виконавські
інспірації» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада
К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України
(79005, м. Львів вул. О. Нижанківського, 5; тел. (032)
235-82-68). Науковий керівник – Письменна О. Б., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
теорії музики (Львівська національна музична академія
імені М. В. Лисенка). Опоненти: Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії (Одеська національна музична академія
імені А. В. Нежданової); Мочурад Б. І., кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений артист України, головний диригент (Національний академічний український
драматичний театр імені Марії Заньковецької). (245/3)
Терентьєв Дмитро Дмитрович, лаборант відділу технічних засобів навчання Київського інституту музики
імені P. М. Глієра: «Мелодик-рок у музиці 80-х років XX
сторіччя» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д
26.005.01 у Національній музичній академії України імені
П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001,
м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044)
270-51-38). Науковий керівник – Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії
музики (Національна музична академія України імені
П. І. Чайковського Міністерства культури України). Опо101
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ненти: Шип С. В., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри музичного мистецтва і хореографії
(Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН України); Антонюк І. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент
кафедри історії музики (Львівська національна музична
академія імені М. В. Лисенка). (319/3)
Маскович Тетяна Миколаївна, викладач кафедри
методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника: «Хорова творчість Ганни Гаврилець в руслі
«нової сакральності» (17.00.03 – музичне мистецтво).
Спецрада К 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 –
Серганюк Л. І., кандидат мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри методики музичного виховання та
диригування (Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника). Опоненти: Кияновська Л. О.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
історії музики (Львівська національна музична академія
імені М. В. Лисенка); Майденберг-Тодорова К. І., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та
композиції (Одеська національна музична академія імені
А. В. Нежданової). (444/3)
Лю Юйтен, викладач факультету мистецтв Державного університету Внутрішньої Монголії, м. Баотоу,
КНР: «Явище стильової інтеграції в камерно-вокальній творчості європейських та китайських композиторів: від XIX до XX століття» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 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 – Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії (Одеська національна музична академія
імені А. В. Нежданової). Опоненти: Гребенюк Н. Є., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри
сольного співу (Харківський національний університет
мистецтв імені І. П. Котляревського); Поляковська С. П.,
кандидат мистецтвознавства, викладач-методист теоретичного відділу (Вінницьке училище культури і мистецтв
імені М. Д. Леонтовича). (495/3)
АРХІТЕКТУРА
Кузьменко Тетяна Юріївна, старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка: «Принципи функціонально-планувальної
організації приміських сільських поселень (на прикладі Північно-Східного регіону України)» (18.00.04 – міс102

тобудування та ландшафтна архітектура). Спецрада К
64.089.06 у Харківському національному університеті
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України
(61002, м. Харків, вул. Революції, 12; тел. (057) 707-3143). Науковий керівник – Лях В. М., кандидат архітектури,
доцент кафедри архітектури будівель та містобудування
(Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка). Опоненти: Ковальська Г. Л., доктор
архітектури, завідувач кафедри архітектурно-проектної
справи (Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури); Айлікова Г. В., кандидат тех. наук, головний архітектор проектів
(Український державний НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО»). (344/3)
Крамаренко Марина Олександрівна, асистент кафедри архітектури будівель та споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури МОН України:
«Наукові засади архітектурно-планувальної організації
курортних готелів» (18.00.02 – архітектура будівель та
споруд). Спецрада Д 26.056.02 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел.
241-55-80). Науковий керівник – Уреньов В. П., доктор
архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури
будівель та споруд, директор Архітектурного інституту
(Одеська державна академія будівництва і архітектури
МОН України). Опоненти: Проскуряков В. І., доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища (Архітектурний інститут Національного університету «Львівська політехніка» МОН України);
Кузьміна Г. В., кандидат архітектури, доцент, доцент
кафедри інформаційних технологій в архітектурі (Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН України). (353/3)
Мерилова Ірина Олександрівна, асистент кафедри
архітектурного проектування і дизайну ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
МОН України: «Функціонально-планувальна організація
мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області)» (18.00.04 – містобудування та
ландшафтна архітектура). Спецрада Д 26.056.02 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський
просп., 31; тел. 241-55-80). Науковий керівник – Ковальський Л. М., доктор архітектури, професор, завідувач
кафедри теорії архітектури (Київський національний
університет будівель і споруд МОН України). Опоненти:
Древаль І. В., доктор архітектури, професор, завідувач
кафедри містобудування (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
Мазур Т. М., кандидат архітектури, доцент кафедри містобудування (Інститут архітектури Національного університету «Львівська політехніка»). (355/3)
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Габа Ірина Миколаївна, асистент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського МОН України: «Соціально-психологічні складові розвивального потенціалу
освітнього середовища вищого навчального закладу»
(19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології
імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул.
Паньківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник –
Швалб Ю. М., доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).
Опоненти: Горбань Г. О., доктор психол. наук, доцент,
професор кафедри психології (Запорізький національний університет МОН України); Волєваха С. Д., кандидат
психол. наук, практичний психолог (ТОВ «Український
НДІ комп’ютерних технологій»). (159/3)

Дзюбинська Марія Ярославівна, практичний психолог Івано-Франківської обласної дитячої клінічної
лікарні: «Вікова динаміка розвитку внутрішньої картини
здоров’я дітей, хворих на епілепсію» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 20.051.04 у ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керівник – Гасюк М. Б., кандидат психол. наук, доцент, доцент
кафедри загальної та клінічної психології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Шамне А. В., доктор психол. наук,
доцент, доцент кафедри соціальної роботи та психології
(Національний університет біоресурсів та природокористування України); Мушкевич М. І., кандидат психол. наук,
доцент, завідувач кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки). (211/3)

Вовк Валентина Олегівна, тимчасово не працює:
«Психолого-педагогічні чинники розвитку суб’єктної
позиції студентської молоді» (19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія). Спецрада К 20.051.04 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий
керівник – Радчук Г. К., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної психології (Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка). Опоненти: Сергєєнкова О. П.,
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри
загальної вікової та педагогічної психології (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Хворост Х. Ю., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри практичної
психології та безпеки життєдіяльності (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
(209/3)

Піонтківська Олена Георгіївна, асистент кафедри
соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Соціально-психологічна
підтримка суспільної активності людей похилого віку»
(19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної
роботи). 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 – Хоружий С. М., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Бондарчук О. І., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри психології
управління (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України); Коваленко-Кобилянська І. Г., кандидат психол. наук, провідний науковий співробітник
лабораторії нових інформаційних технологій навчання
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України).
(448/3)

Пушкарук Ірина Юріївна, практичний психолог Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського: «Сім’я
як чинник розвитку батьківської ідентичності чоловіка»
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада
К 20.051.04 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342)
75-23-51). Науковий керівник – Гасюк М. Б., кандидат
психол. наук, доцент, доцент кафедри загальної та клінічної психології (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Кікінежді О. М., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри психології (Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка); Алєксєєва А. В.,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри психології та педагогіки (Університет
сучасних знань). (210/3)
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Дідух Марина Миколаївна, викладач кафедри психології ННІ права та психології Національної академії внутрішніх справ: «Конструктивна копінг-поведінка слідчих
Національної поліції України у психологічно напружених
ситуаціях» (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 – Кудерміна О. І.,
доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри юридичної психології (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Казміренко В. П., доктор психол. наук, професор, радник президента з питань психології організації і
управління (НВО «Квазар-Мікро»); Александров Д. О.,
доктор психол. наук, доцент, доцент кафедри соціальної
роботи (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). (452/3)
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Чукавіна Тетяна Едуардівна, викладач кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України: «Педагогічне спілкування як
умова активізації навчальної діяльності студентів вищих
медичних навчальних закладів» (19.00.07 – педагогічна
та вікова психологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (01033,
м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-33-20). Науковий
керівник – Максименко С. Д., доктор психол. наук, професор, академік НАПН України, директор (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: Бондаренко О. Ф., доктор психол. наук, професор, академік
НАПН України, завідувач кафедри психології (Київський
національний лінгвістичний університет МОН України);
Тертична Н. А., кандидат психол. наук, доцент, доцент
кафедри загальної і медичної психології та педагогіки
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (501/3)
Кревська Ольга Олександрівна, помічник-консультант народного депутата України Лубінця Д. В.: «Мотиваційні чинники професійної самоефективності особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України
(43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 72-01-26). Науковий керівник – Вірна Ж. П., доктор психол. наук, професор, декан факультету психології (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). Опоненти:
Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор, завідувач
лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
Фінів О. Я., кандидат психол. наук, доцент кафедри психології управління (Львівський державний університет
внутрішніх справ). (536/3)
Коць Євгенія Михайлівна, аспірант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки:
«Психологічні особливості когнітивно-поведінкових
стратегій осіб із соціальною тривожністю» (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 – Засєкіна Л. В., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної і соціальної психології
та соціології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Орап М. О., доктор психол. наук, доцент, професор кафедри психології
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка); Одінцова А. М., кандидат
психол. наук, старший викладач кафедри загальної та
соціальної психології (Херсонський державний університет). (537/3)
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Мусаелян Олена Миколаївна, психолог Подільського районного у м. Києві центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді: «Психологічні особливості запобігання ауто агресивній поведінці студентської молоді»
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада
Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка
НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел.
288-33-20). Науковий керівник – Бондарчук О. І., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри психології
управління (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України). Опоненти: Грись А. М., доктор психол.
наук, професор, завідувач лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх (Інститут психології
імені Г. С. Костюка НАПН України); Купрєєва О. І., кандидат психол. наук, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи факультету магістратури (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН
України). (605/3)
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ілик Христина Василівна, спеціаліст лабораторії соціологічних досліджень кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка: «Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів
в Україні» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології).
Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка МОН України (79000,
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02).
Науковий керівник – Коваліско Н. В., доктор соціол. наук,
професор, професор кафедри соціології (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Іванкова-Стецюк О. Б., доктор соціол. наук, доцент,
провідний науковий співробітник, в. о. завідувача відділу соціальної антропології (Інститут народознавства
НАН України); Рюль В. О., кандидат соціол. наук, доцент,
доцент кафедри соціології та соціальної роботи (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»). (153/3)
Мишковська Олена Петрівна, керівник проектів і
програм Інституту лідерства та управління Українського
католицького університету: «Соціальна відповідальність
бізнесу: сутність, тенденції та проблеми розвитку в Україні» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів,
вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий
керівник – Піча В. М., доктор соціол. наук, професор,
професор кафедри соціології та соціальної роботи (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Мазурик О. В., доктор соціол. наук, доцент, доцент
кафедри соціальних структур та соціальних відносин
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Варга Н. І., кандидат соціол. наук, доцент, доцент
кафедри соціології та соціальної роботи (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). (325/3)
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ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Швечикова-Плавська Ярослава Павлівна, державний
експерт експертної групи з питань міжнародної діяльності генерального департаменту цифрової трансформації Держагентства з питань електронного урядування
України: «Трансформація європейського регіонального
комплексу безпеки в постбіполярний період» (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)
239-31-41). Науковий керівник – Манжола В. А., доктор
істор. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Литвиненко О. В., доктор політ. наук, професор, заступник
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
Гаспарян А. Л., кандидат політ. наук, молодший науковий
співробітник, третій секретар відділу Південного Кавказу
і Туреччини Другого європейського департаменту МЗС
України). (45/3)
Гавриленко Ілля Ігорович, тимчасово не працює:
«Дипломатичний компонент «м’якої сили» США»
(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) 239-31-41). Науковий керівник – Матвієнко В. М., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри
міжнародних організацій та дипломатичної служби (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Ржевська Н. Ф., доктор політ. наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації
та регіональних студій (Національний авіаційний університет); Терещук В. І., кандидат політ. наук, доцент, докторант (Чорноморський національний університет імені
Петра Могили). (46/3)
Желіховський Станіслав Вікторович, тимчасово не
працює: «Конгрес Сполучених Штатів Америки у формуванні зовнішньополітичної стратегії XXI століття»
(23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та
глобального розвитку). Спецрада К 38.053.01 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, к. 107; тел. (0512) 50-03-33). Науковий керівник –
Чекаленко Л. Д., доктор політ. наук, професор, начальник
відділу змісту дипломатичної освіти Центру професійної
підготовки (Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС). Опоненти: Федуняк С. Г., доктор
політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних
відносин (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича); Тихоненко І. В., кандидат політ. наук,
старший викладач, старший викладач кафедри міжнаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

родних відносин та зовнішньої політики (Чорноморський
національний університет імені Петра Могили). (93/3)
Глібова Світлана Олександрівна, головний спеціаліст
управління міжнародних зв’язків Державної міграційної
служби України: «Зовнішня культурна політика Італійської Республіки» (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) 239-31-41). Науковий
керівник – Скороход Ю. С., доктор істор. наук, професор кафедри міжнародних організацій та дипломатичної
служби (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Ржевська Н. Ф., доктор політ. наук,
завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та
регіональних студій (ННІ міжнародних відносин Національного авіаційного університету); Вдовиченко В. А.,
кандидат істор. наук, радник з політичних питань Міжнародного комітету Червоного Хреста. (154/3)
Леськів Марія Євгенівна, аспірант кафедри теорії та
історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка: «Принципи концептуалізації поняття «людина політична» в сучасній політичній
науці» (23.00.01 – теорія та історія політичної науки).
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 – Шипунов Г. В., кандидат політ. наук,
доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки
(Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Горбатенко В. П., доктор політ. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології (Інститут держави і права імені
В. М. Корецького НАН України); Вегеш І. М., кандидат
політ. наук, доцент, доцент кафедри політології та державного управління (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»). (324/3)
Свідерська Ольга Іванівна, старший лаборант психологічної служби Львівського національного університету
імені Івана Франка: «Співвідношення інституційних та
психологічних детермінант масової політичної поведінки
в транзитних суспільствах» (23.00.01 – теорія та історія
політичної науки). 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 – Угрин Л. Я., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії
політичної науки (Львівський національний університет
імені Івана Франка). Опоненти: Климончук В. Й., доктор
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»); Дорош Л. О., кандидат політ. наук,
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доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин (Національний університет «Львівська політехніка»). (439/3)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Півень Олександр Борисович, тренер-викладач з важкої атлетики КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа «ХТЗ» Харківської облради: «Побудова тренувального процесу важкоатлетів 15 – 17 років з використанням
засобів швидкісно-силової спрямованості» (24.00.01 –
олімпійський і професійний спорт). Спецрада К 64.862.01
у Харківській державній академії фізичної культури МОН
України (61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99; тел. (057)
705-23-01). Науковий керівник – Дорофєєва Т. І., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент
кафедри циклічних видів спорту (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).
Опоненти: Приймаков О. О., доктор біол. наук, професор,
завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова); Галашко О. І., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент кафедри
фізичного виховання (Харківський національний аграрний університет). (131/3)
Окунь Дар’я Олександрівна, старший лаборант кафедри спортивної медицини, біохімії та анатомії Харківської
державної академії фізичної культури: «Оптимізація
тренувального процесу веслярів-слаломістів на етапі
початкової підготовки» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада К 64.862.01 у Харківській державній академії фізичної культури МОН України (61058,
м. Харків, вул. Клочківська, 99; тел. (057) 705-23-01).
Науковий керівник – Мулик К. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму (Харківська державна академія фізичної культури). Опоненти: Шкребтій Ю. М., доктор наук з
фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри
водних видів спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Микитчик О. С., кандидат
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри
водних видів спорту (Придніпровська державна академія
фізичної культури і спорту). (132/3)
Босько Василь Миколайович, викладач кафедри
фізичного виховання і спорту Сумського державного університету: «Навчання техніці спортивних способів плавання дітей 8 – 10 років з ураженнями опорно-рухового
апарату (на прикладі дитячого церебрального паралічу)»
(24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада К 64.862.01 у Харківській державній академії фізичної
культури МОН України (61058, м. Харків, вул. Клочківська,
99; тел. (057) 705-23-01). Науковий керівник – Томенко О. А., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної
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культури (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка). Опоненти: Шкребтій Ю. М., доктор
наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор
кафедри водних видів спорту (Національний університет
фізичного виховання і спорту України); Мішин М. В., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент кафедри
олімпійського та професійного спорту (Харківська державна академія фізичної культури). (139/3)
Шепеленко Тетяна Валеріївна, в. о. завідувача кафедри фізичного виховання та спорту Українського державного університету залізничного транспорту: «Комплектація команд у спортивній аеробіці на основі психофізіологічних показників спортсменів» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада К 64.862.01 у
Харківській державній академії фізичної культури МОН
України (61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99; тел.
(057) 705-23-01). Науковий керівник – Козіна Ж. Л.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту
та спортивних ігор (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти:
Коробейніков Г. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології
(Національний університет фізичного виховання і спорту України); Артем’єва Г. П., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри танцювальних
видів спорту, фітнесу і гімнастики (Харківська держана
академія фізичної культури). (140/3)
Кенсицька Ірина Леонідівна, помічник ректора,
викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту
України: «Формування цінностей здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання» (24.00.02 –
фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту України МОН України
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-5452). Науковий керівник – Дутчак М. В., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, професор, перший проректор з
науково-педагогічної роботи (Національний університет
фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Москаленко Н. В., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
професор, проректор з наукової діяльності (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту);
Білецька В. В., кандидат наук з фіз. виховання та спорту,
доцент, завідувач кафедри спорту та фітнесу (Київський
університет імені Бориса Грінченка). (259/3)
Василенко Євген Володимирович, спеціаліст з фізичної реабілітації кабінету лікувальної фізкультури філії
№ 6 комунального некомерційного підприємства Шевченківського району м. Києва «Консультативно-діагностичний центр»: «Фізична реабілітація недоношених дітей
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з порушенням рухових функцій на першому році життя»
(24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у
Національному університеті фізичного виховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури,
1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Лазарєва О. Б., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації (Національний університет фізичного виховання і спорту України).
Опоненти: Знаменська Т. К., доктор мед. наук, професор,
лікар вищої категорії, науковий керівник відділення фізіології та патології новонароджених та недоношених дітей
(ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України»); Григус І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації
(Національний університет водного господарства та природокористування). (377/3)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Решевець Ігор Володимирович, аспірант кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування
Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України: «Політико-адміністративний
менеджмент в умовах державотворення» (25.00.01 –
теорія та історія державного управління). Спецрада Д
64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (61001, м. Харків,
просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий
керівник – Мамонова В. В., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України).
Опоненти: Крюков О. І., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту (Національний університет
цивільного захисту України); Фоміцька Н. В., кандидат
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри
публічного управління та адміністрування (Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України).
(58/3)
Батюк Анна Анатоліївна, аспірант кафедри управління
персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:
«Державне регулювання ринку праці молоді в Україні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (61001, м. Харків,
просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий
керівник – Статівка Н. В., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри управління персоналом
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та економіки праці (Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти:
Кравченко М. В., доктор наук з держ. управління, доцент,
професор кафедри соціальної і гуманітарної політики
(Національна академія державного управління при Президентові України); Сітнік С. П., кандидат наук з держ.
управління, заступник начальника управління у справах
сім’ї та молоді департаменту у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міськради. (60/3)
Лужикова Єлизавета Олександрівна, аспірант філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Міжнародні виборчі
стандарти формування системи публічного управління
в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.867.03 в Інституті законодавства
Верховної Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01). Науковий керівник –
Лікарчук Н. В., доктор політ, наук, професор кафедри
державного управління (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Овчаренко Р. В., доктор наук з держ. управління, доцент, доцент
кафедри екологічного менеджменту (Донецький державний університет управління, м. Маріуполь); Шаульська Г. М., кандидат наук з держ. управління, головний
консультант (Інститут законодавства Верховної Ради
України). (115/3)
Данилюк Катерина Володимирівна, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України: «Організаційний механізм державного управління паліативною та
хоспісною допомогою» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник –
Дубич К. В., доктор наук з держ. управління, доцент,
професор кафедри публічного управління та адміністрування (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України). Опоненти: Ярош Н. П., доктор
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри
соціальної і гуманітарної політики (Національна академія державного управління при Президентові України);
Віленський А. Б., кандидат наук з держ. управління,
заступник генерального директора з медичних питань
(ТОВ «ІСІДА-IVF»). (169/3)
Зозуля Валентина Олександрівна, начальник юридичного відділу Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України: «Розвиток
демократичного врядування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аналіз» (25.00.01 – теорія
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та історія державного управління). Спецрада К 26.891.02
в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ,
вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий
керівник – Войтович Р. В., доктор наук з держ. управління,
професор, ректор (Інститут підготовки кадрів державної
служби зайнятості України Мінсоцполітики України). Опоненти: Гурковський В. І., доктор наук з держ. управління,
професор, професор кафедри інформаційної політики та
цифрових технологій (Національна академія державного
управління при Президентові України); Власенко С. Г.,
кандидат наук з держ. управління, фінансовий директор
(ТОВ «Факторинг Фінанс»). (170/3)
Ренькас Тетяна Ігорівна, головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та звітності Деснянської районної
у м. Києві держадміністрації: «Міжрегіональне співробітництво західних областей України: становлення і перспективи розвитку» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада К 26.891.02 в Інституті підготовки
кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17;
тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник – Кризина Н. П.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор
кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом (Національна академія державного управління при Президентові України). Опоненти: Терентьєва А. В., доктор наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри державної служби, управління
та навчання за міжнародними проектами (Інститут державного управління у сфері цивільного захисту); Мельник Л. А., кандидат наук з держ. управління, заступник
начальника відділу конкурсного відбору здобувачів вищої
освіти (Національна академія державного управління при
Президентові України). (171/3)
Шаталова Олена Михайлівна, заступник начальника
відділу з питань агропромислового комплексу та соціально-економічного розвитку села виконавчого апарату
Дніпропетровської облради: «Управління професійною
адаптацією посадових осіб місцевого самоврядування України» (25.00.03 – державна служба). Спецрада Д
08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (49044,
м. Дніпро, вул. Гоголя, 29; тел. (056) 794-58-01). Науковий керівник – Шпекторенко І. В., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри державного
управління та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Мельников О. Ф., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
інформаційних технологій і систем управління (Харківський регіональний інститут державного управління
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Національної академії державного управління при Президентові України); Марценюк О. О., кандидат наук з держ.
управління, керівник ННЦ (Університет митної справи та
фінансів). (279/3)
Дубицький Віталій В’ячеславович, комерційний
директор ПП «Фарна», м. Хмельницький: «Теоретичні засади модернізації державної служби України»
(25.00.03 – державна служба). Спецрада Д 08.866.01 у
Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул.
Гоголя, 29; тел. (056) 794-58-01). Науковий керівник –
Олуйко В. М., доктор наук з держ. управління, професор,
голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Опоненти:
Гончарук Н. Т., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України); Акімов О. О., кандидат наук з держ. управління, доцент,
начальник відділу правового забезпечення Національної
служби посередництва і примирення. (281/3)
Тішкова Наталія Леонідівна, тимчасово не працює:
«Реформування державного управління охороною навколишнього середовища в контексті європейської інтеграції
України» (25.00.01 – теорія та історія державного управління). Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29; тел. (056) 794-5801). Науковий керівник – Прокопенко Л. Л., доктор наук з
держ. управління, професор, завідувач кафедри права та
європейської інтеграції (Дніпропетровський регіональний
інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України). Опоненти: Стрельцов В. Ю., доктор наук з держ. управління,
доцент, начальник наукового відділу проблем державної
безпеки навчально-науково-виробничого центру (Національний університет цивільного захисту України); Олефіренко О. В., кандидат наук з держ. управління, викладач
кафедри європейської інтеграції та права (Львівський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). (282/3)
Кондратинський Олександр Сергійович, тимчасово
не працює: «Формування громадянських компетентностей територіальних громад з використанням програмно-цільових підходів до управління місцевим розвитком» (25.00.04 – місцеве самоврядування). Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному
інституті державного управління Національної акадеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18
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мії державного управління при Президентові України
(49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29; тел. (056) 794-58-01).
Науковий керівник – Шаров Ю. П., доктор наук з держ.
управління, професор, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Кравченко Т. А., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри державного
управління та земельного кадастру (Класичний приватний університет); Муркович Л. І., кандидат наук з держ.
управління, сільський голова (Олександропільська сільрада Солонянського району Дніпропетровської області).
(310/3)
Борисенко Юрій Васильович, керуючий справами
Юр’ївської райради Дніпропетровської області: «Формування мережевих систем в управлінні місцевим розвитком, орієнтованим на громаду» (25.00.04 – місцеве
самоврядування). Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29; тел.
(056) 794-58-01). Науковий керівник – Маматова Т. В.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор
кафедри менеджменту та управління проектами (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). Опоненти: Молодожен Ю. Б., доктор наук з держ. управління, професор, директор (Одеська ВПУ «Центр розвитку місцевого самоврядування»);
Костіна Н. А., кандидат наук з держ. управління, експерт
з питань міжмуніципального співробітництва («U-lead з
Європою», м. Київ). (311/3)
Єдинак Ярослав Богданович, керуючий справами
виконкому Соборної райради у м. Дніпрі: «Інституціоналізація районної у місті адміністрації в системі місцевого
самоврядування в Україні» (25.00.04 – місцеве самоврядування). Спецрада Д 08.866.01 у Дніпропетровському
регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29; тел. (056)
794-58-01). Науковий керівник – Літвінов О. В., кандидат наук з держ. управління, начальник відділу координації, маркетингу та моніторингу наукових досліджень
(Дніпропетровський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Кравченко Т. А.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор
кафедри державного управління та земельного кадастру
(Інститут управління Класичного приватного університету); Заяць Д. Д., кандидат наук з держ. управління, старший викладач кафедри кадрової політики та державної
служби (Львівський регіональний інститут державного
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управління Національної академії державного управління
при Президентові України). (312/3)
Матвієнко Роман Володимирович, аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України: «Фінансовокредитний механізм державного регулювання розвитку
аграрного виробництва в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.867.03 в
Інституті законодавства Верховної Ради України (04053,
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01).
Науковий керівник – Воротін В. Є., доктор наук з держ.
управління, професор, в. о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення (Інститут законодавства
Верховної Ради України). Опоненти: Латинін М. А., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
економічної політики та менеджменту (Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України); Загвойська О. В., кандидат наук з держ. управління,
доцент кафедри інформаційної політики та технологій
(Національна академія державного управління при Президентові України). (383/3)
Куліш Поліна Юріївна, перекладач ТОВ «Джентел
код»: «Організаційно-правовий механізм публічного
управління у сфері міжнародної технічної допомоги»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул.
Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник – Стрельцов В. Ю., доктор наук з держ. управління,
доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту
навчально-науково-виробничого центру (Національний
університет цивільного захисту України ДСНС України).
Опоненти: Кравчук І. В., доктор наук з держ. управління, член правління (Українська асоціація оцінювання);
Мирна Н. В., кандидат наук з держ. управління, доцент,
доцент кафедри права та європейської інтеграції (Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). (385/3)
Набока Катерина Олександрівна, старший викладач
кафедри публічного управління та землеустрою Класичного приватного університету: «Механізми державного
регулювання ринку земель в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б; тел. (0612) 63-99-73). Науковий
керівник – Боклаг В. А., доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри публічного управління та
землеустрою (Класичний приватний університет). Опоненти: Лозинська Т. М., доктор наук з держ. управління,
професор, завідувач кафедри публічного управління та
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адміністрування (Полтавська державна аграрна академія); Фурсін О. О., кандидат наук з держ. управління,
доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та
управління проектами (Запорізька державна інженерна
академія). (413/3)
Рагімов Фаіг Вагіф огли, помічник судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду: «Функціонування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 35.860.01 у
Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (79491, м. Львів-Брюховичі, вул.
Сухомлинського, 16; тел. (032) 234-65-68). Науковий
керівник – Баштанник В. В., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри права та європейської
інтеграції (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України). Опоненти: Мерзляк А. В., доктор наук з держ. управління, професор,
директор Інституту управління (Класичний приватний
університет); Дзяна Г. О., кандидат наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри державного управління
(Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). (414/3)
Шегедин Ярослава Юріївна, викладач кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін Львівського інституту
медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея
Крупинського: «Механізми реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
К 35.860.01 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (79491, м. ЛьвівБрюховичі, вул. Сухомлинського, 16; тел. (032) 23465-68). Науковий керівник – Загорський В. С., доктор
екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
директор (Львівський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). Опоненти: Карамишев Д. В.,
доктор наук з держ. управління, професор, перший
заступник директора (Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України); Кузьмінський П. Й., кандидат наук з держ. управління, директор
Медичного коледжу (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького). (415/3)
Миколаєць Ірина Вікторівна, старший викладач
кафедри публічного адміністрування ННІ міжнародних
відносин і соціальних наук Міжрегіональної академії
управління персоналом: «Механізми державного регу110

лювання надання медичних послуг населенню в Україні»
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада
К 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044)
490-95-00). Науковий керівник – Романенко Є. О., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри
публічного адміністрування (ННІ міжнародних відносин
і соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом). Опоненти: Воротін В. Є., доктор наук з
держ. управління, професор, завідувач відділу комплексних проблем державотворення (Інститут законодавства
Верховної Ради України); Дацій Н. В., доктор наук з держ.
управління, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління (Житомирський національний агроекологічний університет).
(521/3)
Розум Григорій Миколайович, заступник директора Навчально-наукового інституту № 1 Національної
академії внутрішніх справ України: «Формування механізмів державного управління інноваційним розвитком
регіонів України» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада К 26.142.04 у Міжрегіональній
академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Романенко Є. О., доктор наук з держ. управління,
професор, завідувач кафедри публічного адміністрування (ННІ міжнародних відносин і соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом). Опоненти:
Жовнірчик Я. Ф., доктор наук з держ. управління, доцент,
академік Української академії наук, професор кафедри
публічного управління та адміністрування (Національний
університет біоресурсів і природокористування України);
Гаврилюк А. М., кандидат наук з держ. управління, доцент,
доцент кафедри міжнародного туризму (Київський національний університет культури і мистецтв). (522/3)
Родченко Ігор Юрійович, заступник начальника митного посту – начальник відділу митного оформлення
Закарпатської митниці ДФС України, старший викладач кафедри менеджменту ВНЗ «Східноєвропейський
слов’янський університет» (за сумісництвом): «Розвиток механізмів самовпорядкування у системі державного
управління» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 26.142.04 у Міжрегіональній академії
управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Червякова О. В., доктор наук з держ. управління, доцент,
професор кафедри публічного адміністрування (Міжрегіональна академія управління персоналом). Опоненти:
Попов С. А., доктор наук з держ. управління, професор,
завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних
наук (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України); Немирівська О. Я., кандидат наук
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з держ. управління, доцент, доцент кафедри публічного
управління та адміністрування (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського МОН України).
(523/3)
Негрич Ольга Михайлівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу: «Формування
механізмів розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 26.142.04 у Міжрегіональній
академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул.
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Романенко Є. О., доктор наук з держ. управління,
професор, завідувач кафедри публічного адміністрування (ННІ міжнародних відносин і соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом). Опоненти:
Довгань В. І., доктор наук з держ. управління, доцент,
головний науковий співробітник науково-дослідного
відділу (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького); Драган І. О., доктор наук з держ. управління, професор кафедри менеджменту і маркетингу (Київський національний
лінгвістичний університет МОН України). (524/3)
Юристовська Наталія Ярославівна, проректор з
виховної роботи Львівського інституту медсестринства
та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського:
«Механізми публічного управління у сфері забезпечення
рівного доступу до медичних послуг сільського населення в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 35.860.01 у Львівському регіональному
інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (79491,
м. Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; тел. (032)
234-65-68). Науковий керівник – Матвіїшин Є. Г., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки (Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України). Опоненти: Лемішко Б. Б., доктор наук
з держ. управління, доцент, головний лікар (Комунальна
5-та міська клінічна поліклініка м. Львова); Фуртак І. І.,
кандидат наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри організації та управління охороною здоров’я (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького). (600/3)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Дабло Любов Григорівна, старший викладач кафедри
культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету: «Науково-теоретична
спадщина Дмитра Овсянико-Куликовського: культурологічний аспект» (26.00.01 – теорія та історія культури –
культурологія). Спецрада Д 26.005.02 у Національній
музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001, м. Київ, вул. ГородецьСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», БЕРЕЗЕНЬ '18

кого, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник –
Сабадаш Ю. С., доктор культурології, професор, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності
(Маріупольський державний університет МОН України).
Опоненти: Кривошея Т. О., доктор культурології, доцент,
в. о. професора кафедри теорії та історії культури (Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Міністерства культури України); Мазуркевич О. П., кандидат культурології, доцент кафедри соціальних технологій
(Вінницький інститут Університету «Україна» МОН України). (70/3)
Добіна Тетяна Геннадіївна, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці Маріупольського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Творча спадщина Бориса
Лятошинського в контексті українського культуротворення (20 – 60-ті роки XX ст.)» (26.00.01 – теорія та історія
культури – культурологія). 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
керівник – Сабадаш Ю. С., доктор культурології, професор, професор кафедри культурології та інформаційної
діяльності (Маріупольський державний університет МОН
України). Опоненти: Антонюк В. Г., доктор культурології, професор, в. о. завідувача кафедри камерного співу
(Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України); Рожок О. В.,
кандидат культурології, заступник начальника відділу
маркетингу (Національна філармонія України Міністерства культури України). (72/3)
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Шевцова Юлія Олександрівна, аспірант Харківської
державної академії культури: «Бібліотекознавчі журнали провідних країн Європи як канал професійної комунікації» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство). Спецрада Д 64.807.02 у Харківській державній академії культури Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел.
(057) 731-34-97). Науковий керівник – Шемаєва Г. В.,
доктор наук із соц. комунікацій, професор, професор
кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи (Харківська державна академія культури). Опоненти:
Лобузіна К. В., доктор наук із соц. комунікацій, старший
науковий співробітник, керівник Інституту інформаційних технологій (Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського); Сошинська В. Є., кандидат наук із
соц. комунікацій, доцент кафедри бібліотекознавства та
інформології (Київський університет імені Бориса Грінченка). (44/3)
Струнгар Валерія Валеріївна, науковий співробітник
відділу політологічного аналізу Національної бібліотеки
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України імені В. І. Вернадського НАН України: «Бібліотечна складова в системі суспільного використання соціальних медіа» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, Голосіївський просп.,
3; тел. (044) 525-81-04). Науковий керівник – Половинчак Ю. М., кандидат істор. наук, керівник Національної
юридичної бібліотеки (Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського НАН України). Опоненти: Кунанець Н. Е., доктор наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, професор кафедри інформаційних
систем та мереж (Національний університет «Львівська
політехніка» МОН України); Романуха З. В., кандидат
наук із соц. комунікацій, провідний методист (КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської облради). (78/3)
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Вдовіна Олена Олександрівна, викладач Дніпровського коледжу Київського університету культури, м. Дніпро:
«Електронне діловодство як комунікаційна складова
судочинства в Україні» (27.00.02 – документознавство,
архівознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній
бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України
(03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. (044) 525-8104). Науковий керівник – Філіпова Л. Я., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри інформаційно-документних
систем (Харківська державна академія культури Міністерства культури України). Опоненти: Шевченко О. В., доктор
наук із соц. комунікацій, професор кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій (Одеський національний політехнічний університет МОН України); Кудлай В. О.,
кандидат наук із соц. комунікацій, доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності (Маріупольський державний університет МОН України). (80/3)
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