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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Дем’янишин Наталія Михайлівна, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту імені
Г. В. Карпенка НАН України: «Фотопружність низькосиметричних кристалів» (01.04.05 – оптика, лазерна
фізика). Спецрада Д 35.071.01 в Інституті фізичної
оптики імені О. Г. Влоха МОН України (79005, м. Львів,
вул. Драгоманова, 23; тел. (032) 261-14-83). Науковий
консультант – Мицик Б. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України). Опоненти: Харченко М. Ф., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу оптичних
і магнітних властивостей твердих тіл (Фізико-технічноий інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН
України); Грабар О. О., доктор фіз.-мат. наук, професор,
професор кафедри фізики напівпровідників (Ужгородський національний університет); Стадник В. Й., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики (Львівський національний університет імені
Івана Франка). (55/4)
Сіжук Андрій Сергійович, тимчасово не працює:
«Вплив далекодіючої та короткодіючої взаємодій на кінетичні та оптичні (поглинальні) властивості атомарних
і молекулярних газів» (01.04.05 – оптика, лазерна фізика). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий консультант – Єжов С. М., доктор фіз.мат. наук, професор, професор кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Бекшаєв О. Я., доктор фіз.-мат.
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії оптики та лазерної фізики (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Романенко В. І.,
доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник
відділу когерентної та квантової оптики (Інститут фізики НАН України); Ушенко Ю. О., доктор фіз.-мат. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач
кафедри комп’ютерних наук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (230/4)
Крупич Олег Миколайович, завідувач сектору поляриметрії Інституту фізичної оптики імені О. Г. Влоха
МОН України: «2D поляриметрія та інтерферометрія
в п’єзооптиці і акустооптична анізотропія кристалів» (01.04.05 – оптика, лазерна фізика). Спецрада Д
35.071.01 в Інституті фізичної оптики імені О. Г. Влоха
МОН України (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23; тел.
(032) 261-14-83). Науковий консультант – Влох Р. О.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, директор (Інститут
фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України). Опо2

ненти: Студеняк І. П., доктор фіз.-мат. наук, професор,
проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); Любчанський І. Л., доктор
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник (Донецький фізико-технічний інститут імені
О. О. Галкіна НАН України, м. Київ); Мицик Б. Г., доктор
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка
НАН України). (237/4)
Рибін Олег Миколайович, старший науковий співробітник кафедри теоретичної радіофізики Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Двокомпонентні метаматеріали і мікросмушкові антени
на їх основі» (01.04.03 – радіофізика). Спецрада Д
64.051.02 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, площа Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий консультант – Шульга С. М., доктор фіз.-мат. наук, професор,
декан факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Просвірнін С. Л., доктор фіз.-мат. наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу теоретичної
радіофізики (Радіоастрономічний інститут НАН України); Куриляк Д. Б., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізичних основ
діагностики матеріалів (Фізико-механічний інститут
імені Г. В. Карпенка НАН України); Прокопенко Ю. В.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий
співробітник відділу радіофізики твердого тіла (Інститут
радіофізики і електроніки імені О. Я. Усикова НАН України). (417/4)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Іващишин Федір Олегович, докторант кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Національного
університету «Львівська політехніка»: «Фізичні ефекти
в супрамолекулярних клатратних структурах та пристрої наноелектроніки на їх основі» (01.04.07 – фізика
твердого тіла). Спецрада Д 35.052.13 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12; тел. (032)
258-26-01). Науковий консультант – Григорчак І. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладної
фізики і наноматеріалознавства (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Павлов С. В.,
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи (Вінницький національний технічний університет);
Небола І. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри прикладної фізики (Ужгородський національний університет); Ціж Б. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін і
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контролю якості продукції (Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького). (10/4)
Барило Григорій Іванович, докторант кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка»: «Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів
імпедансу для сенсорної техніки» (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)
258-26-01). Науковий консультант – Готра З. Ю., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри електронних
приладів (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Вербицький В. Г., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри мікроелектроніки (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Когут І. Т., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
комп’ютерної інженерії та електроніки (Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника);
Бордун О. М., доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри
фізичної та біомедичної електроніки (Львівський національний університет імені Івана Франка). (11/4)
Журавель Дмитро Павлович, доцент кафедри технічного сервісу в АПК Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України: «Методологія
підвищення надійності сільськогосподарської техніки
при використанні біопально-мастильних матеріалів»
(05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д 18.819.01 у Таврійському державному агротехнологічному університеті
МОН України (72310, м. Мелітополь, просп. Богдана
Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-18). Науковий
консультант – Дідур В. А., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри технічного сервісу в АПК (Таврійський державний агротехнологічний університет МОН
України). Опоненти: Черновол М. І., доктор тех. наук,
професор, член-кореспондент НААН України, ректор
(Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України); Войтов В. А., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри транспортних технологій
і логістики (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН України); Войтюк В. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка (Національний університет біоресурсів та природокористування
МОН України). (18/4)
Бурчак Олександр Васильович, старший науковий
співробітник відділу геології вугільних родовищ великих
глибин Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України: «Розвиток теорії та розробка фізикохімічної моделі аномальних метанопроявів у вугільних
шахтах» (05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка).
Спецрада Д 08.188.01 в Інституті геотехнічної механіки
імені М. С. Полякова НАН України (49005, м. Дніпро, вул.
Сімферопольська, 2-а; тел. (0562) 46-01-51). Науковий
консультант – Лукінов В. В., доктор геол.-мін. наук, проСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

фесор, провідний науковий співробітник відділу геології вугільних родовищ великих глибин (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України).
Опоненти: Соболєв В. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри будівництва і геомеханіки (ДВНЗ
«Національний гірничий університет» МОН України);
Наумко І. М., доктор геол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу геохімії глибинних флюїдів
(Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України); Калугіна Н. О., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, вчений секретар (Інститут фізики гірничих
процесів НАН України). (22/4)
Кулік Тетяна Ігорівна, доцент кафедри електромеханічних систем Київського національного університету
технологій та дизайну: «Розвиток наукових основ технології виготовлення деталей взуття складної форми
із полімерних матеріалів» (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) 280-76-32). Науковий консультант – Злотенко Б. М., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри електромеханічних систем (Київський національний університет технологій та дизайну). Опоненти: Скиба М. Є., доктор тех. наук, професор,
ректор (Хмельницький національний університет); 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 торговельноекономічний університет). (23/4)
Кузьмичєв Анатолій Іванович, професор кафедри
електронних приладів та пристроїв Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Газорозрядні системи з вторинними емітерами для електронної апаратури»
(05.27.02 – вакуумна, плазмова та квантова 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 – Денбновецький С. В., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри електронних приладів та
пристроїв (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Юферов В. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України); Сидорець В. М., доктор тех.
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізики газового розряду та техніки плазми (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України);
Гончаров О. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник відділу газової електроніки
(Інститут фізики НАН України). (102/4)
Ромашко Василь Миколайович, завідувач кафедри
основ архітектурного проектування, конструювання та
графіки Національного університету водного господарства та природокористування МОН України: «Дефор3
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маційно-силова модель опору бетону та залізобетону»
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди).
Спецрада Д 35.052.17 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-50). Науковий консультант – Бабич Є. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва
та інженерних споруд (Національний університет водного господарства та природокористування). Опоненти:
Дорофєєв В. С., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри інженерних конструкцій та водних досліджень
(Одеський національний морський університет); Шмуклер В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова);
Азізов Т. Н., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та
безпеки життєдіяльності (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (173/4)
Бахарєв Володимир Сергійович, декан факультету
природничих наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України:
«Комплексна система екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем» (21.06.01 – екологічна
безпека). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул.
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-74, 68-78-42,
33-34-48). Науковий консультант – Шмандій В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екологічної
безпеки та організації природокористування (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України). Опоненти: Адаменко Я. О.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України); Петрук В. Г., доктор тех.
наук, професор, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля (Вінницький національний
технічний університет МОН України); Гурець Л. Л., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної екології (Сумський державний університет МОН України).
(198/4)
Говорущенко Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету:
«Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості
у специфікаціях вимог до програмного забезпечення» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д
35.101.01 в Українській академії друкарства МОН України (79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19; тел. (032) 24223-40). Науковий консультант – Поморова О. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної
інженерії та системного програмування (Хмельницький
національний університет). Опоненти: Маєвський Д. А.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ і загальної електротехніки (Одеський національний політехнічний університет); Бісікало О. В., доктор тех. наук, професор, декан факультету
комп’ютерних систем і автоматики (Вінницький національний технічний університет); Тимченко О. В., доктор
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тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних
наук та інформаційних технологій (Українська академія
друкарства). (234/4)
Ламнауер Наталія Юріївна, доцент кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації Української
інженерно-педагогічної академії: «Забезпечення високої точності лінійних розмірів деталей на основі ймовірносно-статистичних методів оцінки якості обробки»
(05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада
Д 64.050.12 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-6656). Науковий консультант – Тарасюк А. П., доктор тех.
наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Українська інженерно-педагогічна академія). Опоненти: Калафатова Л. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри гірничих машин і мехатронних систем машинобудування (Донецький національний
технічний університет МОН України, м. Покровськ);
Петраков Ю. В., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри технології машинобудування (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Шелковий О. М.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування імені М. Ф. Семка
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (236/4)
Дерев’янко Дмитро Аксентійович, доцент кафедри
процесів, машин і обладнання в агроінженерії Житомирського національного агроекологічного університету: «Механіко-технологічне обґрунтування процесів
зниження травмування насіння зернових культур технічними засобами» (05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада
Д 58.052.02 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України (46000,
м. Тернопіль, вул. Руська, 56). Науковий консультант –
Головач І. В., доктор тех. наук, професор кафедри механіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Котов Б. І., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри енергетики та
електротехнічних систем в АПК (Подільський державний аграрно-технічний університет); Гевко Р. Б., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
біоресурсів і природокористування (Тернопільський національний економічний університет); Аулін В. В., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри експлуатації та
ремонту машин (Центральноукраїнський національний
технічний університет). (239/4)
Борукаєв Зелімхан Харитонович, докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова
НАН України: «Математичні та комп’ютерні моделі процесів вдосконалення механізмів функціонування і розвитку систем організаційного управління» (01.05.02 –
математичне моделювання та обчислювальні методи).
Спецрада Д 26.185.01 в Інституті проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України (03164,
м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15; тел. (044) 424-1063). Науковий консультант – Євдокимов В. Ф., доктор
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тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
головний науковий співробітник (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України).
Опоненти: Борисенко А. В., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, заступник генерального директора з питань перспективного розвитку та енергозберігаючих технологій (ТОВ «Укренергоконсалтинг»); Додонов О. Г., доктор тех. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу цифрових
моделюючих систем та технічних засобів моделюючих
систем (Інститут проблем реєстрації інформації НАН
України); Полумієнко С. К., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної інформатики (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України). (250/4)
Волощук Володимир Анатолійович, доцент кафедри
гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин Національного університету водного господарства
та природокористування: «Математичне моделювання
об’єктів теплоенергетики на основі термодинамічних
підходів» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 26.255.01 в Інституті
телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (03186, м. Київ, Чоколівський бульв.,
13; тел. (044) 245-87-97). Науковий консультант – Никифорович Є. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу моделювання гідротермічних процесів (Інститут гідромеханіки
НАН України), професор кафедри атомних електричних
станцій і інженерної теплофізики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Бомба А. Я., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
інформатики та прикладної математики (Рівненський
державний гуманітарний університет МОН України);
Мокін В. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки (Вінницький національний
технічний університет); Харлампіді Д. Х., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу моделювання та ідентифікації
теплових процесів (Інститут проблем машинобудування
імені А. М. Підгорного НАН України). (253/4)
Кропачек Ольга Юріївна, доцент кафедри теоретичних основ електротехніки Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»: «Теоретичні основи аналізу і синтезу комп’ютеризованих
інформаційно-вимірювальних систем діагностування динамічних нестаціонарних об’єктів» (05.13.05 –
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада
11.052.03 у ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет» МОН України (85300, м. Покровськ, площа
Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). Науковий консультант – Щапов П. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри промислової та біомедичної електроніки
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Кривуля Г. Ф., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації
проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки); Вовна О. В.,
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доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри електронної техніки (ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет»); Антощук С. Г., доктор тех. наук, професор, директор Інституту комп’ютерних систем (Одеський національний політехнічний університет). (265/4)
Находов Володимир Федорович, доцент кафедри
електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Управління режимами споживання та
ефективністю використання електричної енергії в енергетичних системах» (05.14.01 – енергетичні системи та
комплекси). Спецрада Д 26.002.20 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056,
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант – Денисюк С. П., доктор тех. наук,
професор, директор Інституту енергозбереження та
енергоменеджменту (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Новосельцев О. В., доктор
тех. наук, член-кореспондент НАН України, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України); Нікітін Є. Є., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу процесів
горіння (Інститут газу НАН України); Каплун В. В., доктор тех. наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності (Київський національний університет
технологій та дизайну МОН України). (359/4)
Погребняк Андрій Володимирович, провідний науковий співробітник НДІ нафтогазової енергетики і
екології Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу МОН України: «Науково-теоретичні основи процесу різання харчових продуктів
водополімерним струменем та розробка обладнання
для його реалізації» (05.18.12 – процеси та обладнання
харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). Спецрада Д 64.088.01 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057)
336-89-79). Науковий консультант – Дейниченко Г. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії імені М. І. Бєляєва
(Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України). Опоненти: Ощипок І. М., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій (Львівський торговельно-економічний університет
Центральної спілки споживчих товариств України); Паламарчук І. П., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри процесів і обладнання переробки продукції
АПК (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Осипенко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління
(Черкаський державний технологічний університет МОН
України). (400/4)
Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна, доцент
кафедри комп’ютерних технологій і моделювання сис5

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
тем Житомирського національного агроекологічного
університету: «Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних
інтернет-сервісах» (21.05.01 – інформаційна безпека
держави). Спецрада Д 26.861.06 у Державному університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул.
Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-22). Науковий консультант – Грищук Р. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ інформаційної та кібернетичної безпеки (Житомирський військовий інститут
імені С. П. Корольова). Опоненти: Хорошко В. О., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри безпеки інформаційних технологій (Національний авіаційний університет); Казакова Н. Ф., доктор тех. наук, доцент, завідувач
кафедри комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних
технологій (Одеська державна академія технічного регулювання та якості); 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»). (421/4)
Бережна Олена Валеріївна, докторант кафедри
зварювального виробництва Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»: «Розвиток наукових і технологічних основ підвищення ефективності та якості зносостійкого електроконтактного наварювання» (05.03.06 –
зварювання та споріднені процеси і технології). Спецрада Д 26.002.15 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 –
Кузнецов В. Д., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри зварювального виробництва (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Фальченко Ю. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-металургійних процесів
зварювання легких металів та сплавів (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона); Гулаков С. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри металургії
і технології зварювального виробництва (Приазовський
державний технічний університет); Болотов Г. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології
зварювання та будівництва (Чернігівський національний
технологічний університет). (422/4)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Любич Віталій Володимирович, доцент кафедри
технології зберігання і переробки зерна Уманського
національного університету садівництва МОН України:
«Теоретичне обґрунтування формування якості зерна
пшениць і продуктів його перероблення» (06.01.15 –
первинна обробка продуктів рослинництва). Спецрада
Д 74.844.01 в Уманському національному університеті садівництва МОН України (20305, м. Умань, вул.
Інститутська, 1; тел. (04744) 4-69-89). Науковий консультант – Господаренко Г. М., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри агрохімії та ґрунтознавства
(Уманський національний університет садівництва).
Опоненти: Ковальов В. Б., доктор с.-г. наук, професор,
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завідувач кафедри технології зберігання і переробки
продукції рослинництва (Житомирський національний
агроекологічний університет); Кирпа М. Я., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач лабораторії методів збереження та стандартизації зерна (ДУ «Інститут зернових
культур НААН України»); Леонов О. Ю., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
селекції та фізіології пшениці озимої (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва). (128/4)
Біляєва Ірина Миколаївна, завідувач відділу науково-інноваційної діяльності, трансферу технологій
та інтелектуальної власності Інституту зрошуваного
землеробства НААН України: «Теоретичні основи та
агроекологічне обґрунтування заходів підвищення
продуктивності зрошуваних земель в умовах півдня
України» (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації).
Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет» МОН України (73006, м. Херсон,
вул. Стрітенська, 23; тел. 41-62-16). Науковий консультант – Вожегова Р. А., доктор с.-г. наук, професор,
член-кореспондент НААН України, директор (Інститут
зрошуваного землеробства НААН України). Опоненти:
Тараріко О. Г., доктор с.-г. наук, професор, академік
НААН України, головний науковий співробітник відділу
економіки природокористування в агросфері (Інститут
агроекології і природокористування НААН України);
Лимар А. О., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва, генетики, селекції і насінництва
(ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»); Васюта В. В., доктор с.-г. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
зрошення (Інститут водних проблем і меліорації НААН
України). (135/4)
Палій Андрій Павлович, доцент кафедри технічних
систем та технологій тваринництва імені Б. П. Шабельника ННІ технічного сервісу Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка: «Обґрунтування, розробка та
ефективність застосування інноваційних технологій і
технічних рішень у молочному скотарстві» (06.02.04 –
технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада Д 38.806.02 у Миколаївському національному
аграрному університеті МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий консультант – Луценко М. М., доктор с.-г. наук,
професор, завідувач кафедри технології виробництва
молока і м’яса (Білоцерківський національний аграрний
університет). Опоненти: Козир В. С., доктор с.-г. наук,
професор, академік НААН України, головний науковий
співробітник лабораторії тваринництва (Інститут зернових культур НААН України); Прудніков В. Г., доктор с.-г.
наук, професор, завідувач кафедри технології переробки і стандартизації продукції тваринництва (Харківська
державна зооветеринарна академія); Піщан С. Г., доктор
с.-г. наук, професор, декан біотехнологічного факультету (Дніпровський державний аграрно-економічний
університет). (369/4)
Федонюк Тетяна Павлівна, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності Житомирського націоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
нального агроекологічного університету: «Теоретичні
та методологічні засади біомоніторингу водних екосистем Полісся України на основі оцінки стабільності
розвитку макрофітів» (03.00.16 – екологія). Спецрада
Д 08.804.02 у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36).
Науковий консультант – Романчук Л. Д., доктор с.-г.
наук, професор, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, професор кафедри екології лісу та
безпеки життєдіяльності (Житомирський національний
агроекологічний університет). Опоненти: Тараріко Ю. О.,
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
України, завідувач відділення агроресурсів (Інститут
гідротехніки і меліорації); Писаренко П. В., доктор с.-г.
наук, професор, перший проректор, професор кафедри
землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова (Полтавська
державна аграрна академія); Клименко О. М., доктор
с.-г. наук, доцент, професор кафедри менеджменту
(Національний університет водного господарства та
природокористування). (404/4)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Слободянюк Микола Анатолійович, доцент кафедри
українознавства Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка
Всеволода Лазаряна: «Антифашистський рух Опору в
Україні періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д
17.051.01 у Запорізькому національному університеті
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
66; тел. (061) 764-45-46). Науковий консультант – Лисенко О. Є., доктор істор. наук, професор, завідувач
відділу історії України періоду Другої світової війни
(Інститут історії України НАН України). Опоненти: Войцехівська І. Н., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії мистецтв (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Кучер В. І., доктор
істор. наук, професор, головний науковий співробітник
(Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України); Стецкевич В. В., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри інженерної педагогіки та
мовної підготовки (ДВНЗ «Криворізький національний
університет»). (228/4)
Силка Оксана Захарівна, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій: «Становлення і діяльність громадських
організацій в українському селі наприкінці XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Лівобережжя)» (07.00.01 –
історія України). Спецрада Д 73.053.01 в Черкаському
національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка,
81; тел. 35-28-50). Опоненти: Добржанський О. В., доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії
України (Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича); Тригуб О. П., доктор істор. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики (Чорноморський національний
університет імені Петра Могили); Федьков О. М., доктор
істор. наук, доцент, завідувач кафедри архівознавства,
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спеціальних історичних та правознавчих дисциплін
(Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка). (397/4)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Овчиннікова Вікторія Олексіївна, доцент кафедри
економіки та управління виробничим і комерційним
бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту: «Теоретико-методологічні аспекти
стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 64.820.05
в Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96). Науковий консультант – Дикань В. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління виробничим
і комерційним бізнесом (Український державний університет залізничного транспорту МОН України). Опоненти: Копитко В. І., доктор екон. наук, професор, декан факультету (Львівська філія Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту
імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України); Криворучко О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри управління та адміністрування (Харківський
національний автомобільно-дорожній університет МОН
України); Мних О. Б., доктор екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України).
(110/4)
Рязанова Надія Сергіївна, доцент кафедри фінансових ринків ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Фінансове
рахівництво у сучасному інформаційному суспільстві:
теорія і практика» (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 консультант – 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). Опоненти:
Соколовська А. М., доктор екон. наук, професор, заступник директора НДФІ (ДННУ «Академія фінансового управління» МОН України); Давиденко Н. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Зимовець В. В., доктор
екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу фінансів реального сектору (ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»). (160/4)
Васіна Алла Юріївна, доцент кафедри менеджменту
та публічного управління Тернопільського національного
економічного університету: «Інституційне забезпечення
структурного реформування національної економіки»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському
національному економічному університеті МОН України
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 477

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
50-51). Науковий консультант – Мельник А. Ф., доктор
екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, професор кафедри менеджменту та публічного
управління (Тернопільський національний економічний
університет). Опоненти: Башнянин Г. І., доктор екон.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки (Львівський торговельно-економічний університет
Центральної спілки споживчих товариств України); Жилінська О. І., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України); Пирог О. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
МОН України). (168/4)
Плахтій Тетяна Федорівна, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького національного аграрного університету: «Розвиток
теорії і методології обліку на основі якісного підходу»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01
у Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий консультант – Правдюк Н. Л., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Вінницький
національний аграрний університет МОН України). Опоненти: Задорожний З.-М. В., доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Тернопільський
національний економічний університет МОН України);
Осадча О. О., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного
господарства та природокористування МОН України);
Пилипенко Л. М., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри обліку та аналізу (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). (298/4)
Россошанська Ольга Валентинівна, перший проректор Луганської державної академії культури і мистецтв,
м. Київ: «Методологічні засади оцінювання економічної
безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). Спецрада Д 26.130.01 у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул.
Лагерна, 30-32; тел. 455-56-90). Науковий консультант –
Козаченко Г. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів і банківської справи (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). Опоненти: Живко З. Б., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту (Львівський державний
університет внутрішніх справ); Петрова І. Л., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки (ВНЗ «Університет економіки та права
«КРОК»); Рудніченко Є. М., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри менеджменту (Хмельницький національний університет). (302/4)
Журавльов Олексій Володимирович, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
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Національної академії статистики, обліку та аудиту:
«Статистичне моделювання інституційного забезпечення трансформації національних економік» (08.00.10 –
статистика). Спецрада Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту Держстату України
(04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; тел. 484-49-41). Науковий консультант – Осауленко О. Г., доктор наук з держ.
управління, професор, член-кореспондент НАН України,
ректор (Національна академія статистики, обліку та аудиту). Опоненти: Ковтун Н. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри статистики та демографії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН України); Кулинич Р. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та
інформаційних технологій (Хмельницький університет
управління та права); Єлісєєва О. К., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри статистики, обліку та
економічної інформатики (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара МОН України). (303/4)
Винниченко Наталія Володимирівна, доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Сумського
державного університету МОН України: «Трансформація бюджетного менеджменту в умовах реформування
сектору публічних фінансів в Україні» (08.00.08 – гроші,
фінанси і кредит). Спецрада Д 55.051.06 у Сумському
державному університеті МОН України (40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-99).
Науковий консультант – Васильєва Т. А., доктор екон.
наук, професор, директор ННІ фінансів, економіки та
менеджменту імені Олега Балацького (Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Абакуменко О. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(Чернігівський національний технологічний університет МОН України); Виговська Н. Г., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Житомирський державний технологічний університет МОН
України); Затонацька Т. Г., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри економічної кібернетики (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України). (327/4)
Петренко Вікторія Сергіївна., доцент кафедри економіки, фінансів та підприємництва Херсонського державного університету: «Стратегії розвитку аграрних
підприємств з іноземними інвестиціями: 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: Малік М. Й., доктор екон. наук, професор, академік НААН
України, головний науковий співробітник відділу підприємництва і кооперації (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Данько Ю. І., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу (Сумський національний аграрний університет); Рунчева Н. В., доктор екон.
наук, доцент, проректор з наукової роботи (ПВНЗ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»). (356/4)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
Лещук Галина Василівна, доцент кафедри економіки та підприємництва Прикарпатського інституту імені
Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»: «Теоретико-прикладні засади інвестиційного забезпечення розвитку
інфраструктури регіону» (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 – Благун І. С.,
доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету, професор кафедри економічної кібернетики
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Заблодська І. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва (Інститут економіко-правових досліджень НАН України); Ахромкін Є. М., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри економічної безпеки, публічного управління
та адміністрування (Житомирський державний технологічний університет МОН України); Карлова О. А.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України). (370/4)
Головня Олена Михайлівна, кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та
туризму Вінницького національного аграрного університету: «Державна політика соціального розвитку в
контексті забезпечення стабілізації національної економіки» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному
приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий
консультант – Куценко В. І., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний
науковий співробітник відділу природно-техногенної
та екологічної безпеки (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»).
Опоненти: Драбовський А. Г., доктор екон. наук, ректор
(Вінницький кооперативний інститут); Лісовий А. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри аудиту
та економічного аналізу (Університет державної фіскальної служби України); Кінаш І. П., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування (Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу). (373/4)
Філіпішина Лілія Михайлівна, доцент кафедри економіки і організації виробництва Первомайської філії
Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова: «Формування стратегії сталого
економічного розвитку промислових підприємств»
(08.00.04 – економіка і управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 12.052.02
у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України (87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 44-63-13). Науковий консультант – Гончар В. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування (ДВНЗ
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«Приазовський державний технічний університет»
МОН України). Опоненти: Жовновач Р. І., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії,
маркетингу та економічної кібернетики (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН
України); Мельник Л. Г., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування (Сумський державний університет
МОН України); Жилінська Л. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та підприємництва
(Класичний приватний університет). (374/4)
Лизунова Олена Миколаївна, доцент кафедри
менеджменту Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький державний технічний університет», м. Покровськ: «Управління енергетичною складовою в
системі забезпечення ефективності металургійних
підприємств» (08.00.04 – економіка і управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України (87500,
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 4463-13). Науковий консультант – Белопольський М. Г.,
доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки
і техніки України, завідувач кафедри обліку і аудиту
(ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України). Опоненти: Жадько К. С., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств (Університет митної
справи та фінансів МОН України); Зінченко О. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку (ДВНЗ «Криворізький національний університет»
МОН України); Андрющенко І. Є., доктор екон. наук,
доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи
та страхування (Запорізький національний технічний
університет). (375/4)
Петришин Людмила Петрівна, завідувач кафедри
обліку та оподаткування Львівського національного
аграрного університету: «Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі розвитку» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322) 92-87-08, 92-87-06). Науковий консультант – Семчук Ж. В., доктор екон. наук,
доцент, професор кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»). Опоненти: Баланюк І. Ф.,
доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки
і техніки України, завідувач кафедри обліку і аудиту
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» МОН України); Ліпич Л. Г.,
доктор екон. наук, професор, декан факультету економіки та управління (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України);
Мороз О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту, маркетингу та економіки (Вінницький національний технічний університет МОН
України). (500/4)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Синиця Андрій Степанович, докторант кафедри
теорії та історії культури Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Прагматико-когнітивна інтерпретація сучасної аналітичної філософії»
(09.00.05 – історія філософії). Спецрада Д 35.051.02 у
Львівському національнмому університеті імені Івана
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий консультант –
Мельник В. П., доктор філософ. наук, професор, ректор (Львівський національний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Гоян І. М., доктор філософ. наук,
професор, декан філософського факультету (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника); Держко І. З., доктор філософ. наук, професор,
завідувач кафедри філософії та економіки (Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького); Йосипенко О. М., доктор філософ. наук,
старший науковий співробітник (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). (223/4)
Завальнюк Олена Валентинівна, доцент кафедри
теорії та методики фізичного виховання Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова:
«Спорт як феномен культури (досвід філософської рефлексії)» (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).
Опоненти: Добродум О. В., доктор філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії (Київський національний університет культури та мистецтв); Попович М. Д.,
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін (Подільський державний аграрно-технічний університет); Самчук З. Ф., доктор
філософ. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної
історії (Інститут політичних етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса НАН України). (319/4)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Васильєв Євген Михайлович, докторант кафедри
германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка:
«Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації» (10.01.06 – теорія літератури). Спецрада
Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел.
(044) 279-10-84). Опоненти: Бондарева О. Є., доктор філол. наук, професор, проректор з науково-методичної,
соціально-гуманітарної роботи та лідерства (Київський
університет імені Бориса Грінченка); Червінська О. В.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича);
Свербілова Т. Г., доктор філол. наук, провідний науковий співробітник відділу теорії літератури і компаративістики (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН
україни). (49/4)
Кислюк Лариса Павлівна, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структур10

но-математичної лінгвістики Інституту української мови
НАН України: «Словотвірна номінація в сучасній українській мові: система – узус – ідіолект» (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). Опоненти: Гнатюк Л. П., доктор філол. наук, професор кафедри української мови
та прикладної лінгвістики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Колоїз Ж. В., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри української
мови (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний
університет»); Струганець Л. В., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри української мови та методики її навчання (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). (132/4)
Лещенко Ганна Веніамінівна, професор кафедри
прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету: «Категорія напруженості в англомовному гостросюжетному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект» (10.02.04 – германські мови). 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 консультант – Жаботинська С. А., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри англійської філології (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН України). Опоненти: 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); Бєлєхова Л. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської мови та методики
її викладання (Херсонський державний університет МОН
України); Яхонтова Т. В., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів (Львівський національний університет імені Івана
Франка МОН України). (137/4)
Чекарева Євгенія Сергіївна, завідувач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна:
«Концептуальні сфери простору й часу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови» (10.02.14 –
класичні мови. Окремі індоєвропейські мови). Спецрада
Д 26.001.19 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Сенів М. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри романських мов та світової
літератури (Донецький національний університет імені
Василя Стуса, м. Вінниця). Опоненти: Звонська Л. Л.,
доктор філол. наук, професор, професор кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Собуцький М. А.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри
культурології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Циганок О. М., доктор філол. наук,
доцент, професор кафедри іноземної філології та перекладу (Київський національний торговельно-економічний університет). (377/4)
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Гриценко Світлана Павлівна, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Динаміка лексикону української мови
XVI – XVII ст.» (10.02.01 – українська мова). Спецрада
Д 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Гнатюк Л. П., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Інституту філології (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Аркушин Г. Л., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри історії та культури української мови
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Білоусенко П. І., доктор філол. наук,
професор, провідний науковий співробітник (Інститут
української мови НАН України); Мойсієнко В. М., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри української
мови (Житомирський державний університет імені Івана Франка). (411/4)
Поворознюк Роксолана Владиславівна, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Теоретичні засади англоукраїнського письмового та усного перекладу медичних
текстів» (10.02.16 – перекладознавство). Спецрада Д
26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий
консультант – Чередниченко О. І., доктор філол. наук,
професор, професор кафедри теорії й практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Ребрій О. В., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України); Паславська А. Й., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу (Львівський національний
університет імені Івана Франка МОН України); Мізін К. І.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри перекладу (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського МОН України). (412/4)
Ніколова Олександра Олександрівна, доцент кафедри німецької філології і перекладу Запорізького національного університету: «Типологія псевдоморфних
персонажів української та російської літератур кінця
XVIII – першої половини XIX ст. у контексті європейської
традиції» (10.01.05 – порівняльне літературознавство).
Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий консультант – Зарва В. А., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури та
теорії літератури (Бердянський державний педагогічний
університет). Опоненти: Нахлік Є. К., доктор філол. наук,
професор, член-кореспондент НАН України, директор
(ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»); Кеба О. В.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри
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германських мов і зарубіжної літератури (Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка); Гальчук О. В., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри світової літератури (Київський університет
імені Бориса Грінченка). (415/4)
Ткаченко Тетяна Іванівна, доцент кафедри теорії та
історії журналістики Київського міжнародного університету: «Онтологічно-екзистенційні основи української
малої прози кінця ХІХ – ХХ століть» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Ковалів Ю. І., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Турган О. Д., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри культурології та українознавства (Запорізький державний медичний університет); Руснак І. Є., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології (Київський університет
імені Бориса Грінченка); Ленська С. В., доктор філол.
наук, доцент, доцент кафедри української літератури
(Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка). (458/4)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Любчик Олександр Антонович, докторант Донецького юридичного інституту МВС України: «Проблеми кодифікації трудового законодавства України» (12.00.05 –
трудове право; право соціального забезпечення).
Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41).
Науковий консультант – Міщук М. О., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін (Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука). Опоненти: Занфірова Т. А., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри трудового права та права соціального забезпечення (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Гетьманцева Н. Д., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри приватного права (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича); Могілевський Л. В., доктор юрид. наук, професор, учений
секретар секретаріату Вченої ради (Харківський національний університет внутрішніх справ). (295/4)
Пучковська Ірина Йосипівна, доцент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Теоретичні проблеми
забезпечення зобов’язань» (12.00.03 – цивільне право і
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 70493-61). Науковий консультант – Яроцький В. Л., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, завідувач кафедри цивільного права № 2 (На11
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ціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Майданик Р. А., доктор юрид. наук,
академік НАПрН України, завідувач кафедри цивільного
права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Стефанчук Р. О., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник відділу комплексних проблем державотворення (Інститут законодавства Верховної Ради
України); Васильєва В. А., доктор юрид. наук, професор,
директор Навчально-наукового юридичного інституту
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»). (424/4)
Очкуренко Сергій Володимирович, тимчасово не
працює: «Місце фінансового права в системі права
України» (12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д
26.001.04 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Воронова Л. К. , доктор юрид.
наук, професор кафедри фінансового права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Савченко Л. А., доктор юрид. наук,
професор, віце-президент з наукових та юридичних
питань (ПВНЗ «Київський міжнародний університет»);
Ніщимна С. О., доктор юрид. наук, професор, начальник кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу (Академія державної пенітенціарної служби); Дмитрик О. О., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри фінансового права
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). (429/4)
Лисенко Сергій Олексійович, доцент кафедри фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін
ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»: «Адміністративно-правові засади інформаційної
безпеки підприємництва в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН України
(03039, м Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00).
Науковий консультант – Подоляка А. М., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач
кафедри конституційного права, історії та теорії держави і права ННІ права імені князя Володимира Великого
(ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти: Стеценко С. Г., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри
адміністративного та господарського права (Запорізький національний університет); Тищенко М. М., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор
кафедри адміністративного та інформаційного права
(Національний університет «Львівська політехніка»);
Цимбалюк В. С., доктор юрид. наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри галузевих юридичних
наук (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського). (430/4)
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Ковальчук Алла Юріївна, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННІ
права імені князя Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»:
«Адміністративно-правові засади забезпечення фінансово-економічної безпеки України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»
МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел.
490-95-00). Науковий консультант – Курко М. Н., доктор
юрид. наук, професор, ректор (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти:
Курило В. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права (Національний університет біоресурсів і природокористування
України); Бортник Н. П., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права ННІ права та психології (Національний університет «Львівська політехніка»); Беззубов Д. О., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри господарського, повітряного та космічного права Навчально-наукового юридичного інституту (Національний авіаційний
університет). (431/4)
Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи факультету права та міжнародних відносин Київського
університету імені Бориса Грінченка: «Адміністративноправове забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів
господарювання» (12.00.07 – адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ,
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий консультант – Курило В. І., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та фінансового
права (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Колпаков В. К.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права (Запорізький
національний університет); Діхтієвський П. В., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка); Новицький А. М., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри цивільного права
та процесу (Університет державної фіскальної служби
України). (433/4)
Чорна Аліна Миколаївна, доцент кафедри правового
забезпечення господарської діяльності факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування» (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 – Комзюк А. Т., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри адміністративного права і процесу факультету
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№ 3 (Харківський національний університет внутрішніх
справ). Опоненти: Гаращук В. М., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри адміністративного права
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Сербин Р. А., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, проректор (Національна академія
внутрішніх справ); Юнін О. С., доктор юрид. наук, доцент, директор ННІ заочного навчання та підвищення
кваліфікації (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). (491/4)
Уварова Наталія Володимирівна, професор кафедри
кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: «Проблеми теорії та
практики вирішення трудових спорів» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада
Д 64.700.02 у Харківському національному університеті
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант – Могілевський Л. В., доктор юрид. наук, старший
науковий співробітник, учений секретар секретаріату
Вченої ради (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Ярошенко О. М., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри трудового права (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Андріїв В. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Обушенко О. М., доктор юрид. наук, професор,
заступник командира полку патрульної служби поліції
особливого призначення «Дніпро-1» ГУНП України у
Дніпропетровській області. (494/4)
Бортник Сергій Миколайович, декан факультету № 2
Харківського національного університету внутрішніх
справ: «Проблеми правового регулювання трудових
прав поліцейських» (12.00.05 – трудове право; право
соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27;
тел. 739-81-81). Науковий консультант – Мельник К. Ю.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права факультету № 2 (Харківський національний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Венедіктов B.C., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, проректор з наукової
роботи (Харківський економіко-правовий університет);
Щербина В. І., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Шабанов Р. І., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (495/4)
Дем’янчук Віталій Анатолійович, професор кафедри кримінального права і правосуддя Міжнародного
економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука: «Адміністративно-правові засади реалізації антикорупційної політики в Україні»
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(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: Ігонін Р. В., доктор юрид. наук, доцент, керівник
департаменту з питань запобігання політичній корупції
(Національне агентство з питань запобігання корупції);
Боднарчук О. Г., доктор юрид. наук, доцент, професор
кафедри господарського права та процесу (Університет
державної фіскальної служби України); Дрозд О. Ю.,
доктор юрид. наук, доцент, т. в. о завідувача докторантури та аспірантури (Національна академія внутрішніх
справ). (524/4)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Пономарьова Наталія Олександрівна, докторант
кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти
Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди: «Теоретичні і методичні засади
підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах» (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: Гуржій А. М., доктор тех.
наук, професор, дійсний член НАПН України, старший
науковий співробітник (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); Семеніхіна О. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри інформатики
(Сумський державний педагогічний університет імені
А. С. Макаренка). (138/4)
Овсієнко Людмила Миколаївна, кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: «Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах
компетентнісного підходу» (13.00.02 – теорія та методика навчання – українська мова). Спецрада Д 26.133.05 у
Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053,
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044)
272-19-02). Науковий консультант – Караман С. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри української
мови Інституту філології (Київський університет імені
Бориса Грінченка). Опоненти: Копусь О. А., доктор пед.
наук, професор, перший проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Симоненко Т. В., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри методики навчання, стилістики і
культури української мови ННІ української філології
та соціальних комунікацій (Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького); Греб М. М.,
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доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри української
мови та славістики (Бердянський державний педагогічний університет). (277/4)
Супрун Дар’я Миколаївна, доцент кафедри спеціальної психології та медицини Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теорія
та практика професійної підготовки психологів в галузі
спеціальної освіти» (13.00.03 – корекційна педагогіка).
Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 486-8038). Опоненти: Засенко В. В., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, директор (Інститут
спеціальної педагогіки НАПН України); Пахомова Н. Г.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри спеціальної педагогіки і соціальної роботи (Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка); Лянной Ю. О., доктор пед. наук, професор,
ректор (Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка). (286/4)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Соломчак Дмитро Богданович, декан факультету
підготовки іноземних громадян ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України: «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої
системи профілактики та медичної допомоги хворим
на сечокам’яну хворобу» (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 консультант – Децик О. З., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної
медицини, організації охорони здоров’я і медичного
правознавства (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). Опоненти:
Толстанов О. К., доктор мед. наук, професор, проректор
з науково-педагогічної роботи (Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика);
Клименко В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри організації охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи (Запорізький
державний медичний університет); Сайдакова Н. О.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу епідеміології та організаційно-методичної роботи (ДУ «Інститут
урології НАМН України»). (14/4)
В’юн Валерій Васильович, директор ННІ післядипломної освіти Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Стани психологічної
дезадаптації лікарів-інтернів (механізми формування,
типологія, система психотерапевтичної корекції та психопрофілактичної підтримки)» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській медичній
академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Опоненти: Маркова М. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри сексології, медичної психології,
медичної та психологічної реабілітації (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Пшук Н. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач ка14

федри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти (Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); Аймедов К. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології (Одеський національний медичний університет
МОЗ України). (31/4)
Копчак Оксана Вікторівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України: «Патогенетичне обґрунтування нових підходів до лікування генералізованих
захворювань пародонту у пацієнтів з ендотеліальною дисфункцією при кардіоваскулярній патології»
(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 – Білоклицька Г. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології
Інституту стоматології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Борисенко А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Петрушанко Т. О., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України); Куцевляк В. Ф., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри стоматології та терапевтичної стоматології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України). (32/4)
Чухрай Наталія Львівна, завідувач кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького МОЗ України: «Обґрунтування
профілактики карієсу зубів у дітей з урахуванням чинників ризику та їх впливу на формування резистентності
емалі» (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
консультант – Смоляр Н. І., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор
кафедри ортодонтії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).
Опоненти: Авдєєв О. В., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри дитячої стоматології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Каськова Л. Ф.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України); Біденко Н. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (83/4)
Анфілова Марина Родіонівна, доцент кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Урогенітальні інфекції, спричинені С. trachomatis,
U. Urealyticum, М. genitalium: молекулярні механізми хронізації запалення, лікування та профілактика»
(14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецрада
Д 26.613.03 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 20549-46). Науковий консультант – Ляшенко І. Н., професор, Опоненти: Свистунов І. В., доктор мед. наук, професор кафедри дерматовенерології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); Мавров Г. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
відділу вивчення впливу епідемії ВІЛ/СНІДу на проблему
ІПСШ (ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН
України», завідувач кафедри дерматовенерології та ВІЛ/
СНІДу (Харківська медична академія післядипломної
освіти МОЗ України); Запольський М. Е., доктор мед.
наук, завідувач стаціонарного відділення (Одеський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер),
професор кафедри дерматології та венерології (Одеський національний медичний університет імені І. І. Мечникова). (92/4)
Присяжнюк Василь Петрович, доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет» МОЗ України: «Клінічно-патогенетичні, вікові та генетичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки, коморбідних
процесів і гіпотиреозу, диференційовані підходи до
лікування» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада
Д 35.600.05 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 26030-66). Науковий консультант – Волошин О. І., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Абрагамович О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини № 1 (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ України); Фадєєнко Г. Д., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Національний інститут терапії
імені Л. Т. Малої НАМН України»); Паньків В. І., доктор
мед. наук, професор, головний науковий співробітник
відділу профілактики, лікування цукрового діабету та
його ускладнень (Український НПЦ ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України). (183/4)
Бадюл Павло Олексійович, асистент кафедри медицини катастроф та військової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»:
«Реконструктивно-відновлювальна хірургія раньових
дефектів покривних тканин з використанням перфорантних клаптів» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
08.601.01 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий консультант – Слєсаренко С. В., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри хірургії (Дніпровський медичний
інститут традиційної та нетрадиційної медицини). ОпоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ненти: Галич С. П., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії (Національний інститут хірургії та
трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України);
Козинець Г. П., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри комбустіології та пластичної хірургії (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України); Коваленко О. М., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри хірургії № 1
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (273/4)
Козовий Руслан Васильович, доцент кафедри
медичної біології і медичної генетики ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет»:
«Артеріальна гіпертензія і остеоартроз у довгожителів
Прикарпаття: вплив спадкових, еколого-географічних, соціальних факторів на тривалість життя і стан
здоров’я» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д
20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий консультант – Вакалюк І. П., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини
№ 2 та медсестринства (ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет»). Опоненти: Катеренчук І. П., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними
хворобами (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»); Федів О. І., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри внутрішньої медицини (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»); Кіцера Н. І., доктор мед. наук, старший науковий співробітник відділення епідеміології природженої та спадкової патології (ДУ «Інститут спадкової патології НАМН
України»). (285/4)
Подольський Володимир Васильович, старший науковий співробітник, завідувач відділення «Проблеми
здоров’я жінок фертильного віку» ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»: «Стан
репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку з
порушеннями вегетативного гомеостазу» (14.01.01 –
акушерство та гінекологія). Спецрада Д 35.600.04 у
Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів,
вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий консультант – Маркін Л. Б., доктор мед. наук, професор,
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
акушерства та гінекології (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ
України). Опоненти: Щербина М. О., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
№ 1 (Харківський національний медичний університет
МОЗ України); Бойчук А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ННІ
післядипломної освіти (Тернопільський державний
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України); Рожковська Н. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1
(Одеський національний медичний університет МОЗ
України). (291/4)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Одинцова Віра Миколаївна, доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету: «Синтез, перетворення та
біологічна активність похідних 3-(адамантан-1-іл)-1Нта 3-(адамантан-1-іл)-4R-1Н-1,2,4-тріазол-5(4Н)-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 консультант – Панасенко О. І., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри токсикологічної
і неорганічної хімії (Запорізький державний медичний університет). Опоненти: Омельянчик Л. О., доктор
фарм. наук, професор, професор кафедри хімії (Запорізький національний університет); Журавель І. О.,
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації
(Харківська медична академія післядипломної освіти);
Березнякова Н. Л., доктор фарм. наук, доцент, доцент
кафедри медичної хімії (Національний фармацевтичний
університет). (177/4)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Приймич Михайло Васильович, доцент кафедри
декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської
академії мистецтв МОН України: «Церковне малярство
Закарпаття другої половини XVIII – першої половини
XX ст.: народна традиція, візантійська канонічність та
впливи західноєвропейського мистецтва» (17.00.05 –
образотворче мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у
Львівській національній академії мистецтв МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 276-1475). Науковий консультант – Рибак О. З., доктор істор.
наук, професор кафедри історії та теорії мистецтва
(Львівська національна академія мистецтв МОН України). Опоненти: Федорук О. К., доктор мистецтвознавства, професор (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України); КараВасильєва Т. В., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач відділу образотворчого та декоративного
мистецтва (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України);
Лагутенко О. А., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри теорії і історії мистецтва (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури МОН України). (197/4)
Воскобойнікова Юлія Василівна, доцент кафедри
хорознавства та хорового диригування Харківської
державної академії культури: «Регентська діяльність
як системне явище сучасної православної культури»
(26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д
64.807.01 у Харківській державній академії культури
Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. 731-51-05). Опоненти: Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики (Львівська національна
музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України); Мартинюк Т. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць16

кий державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» МОН України); Смоліна О. О., доктор культурології, доцент, професор кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН України). (224/4)
Щепакін Василь Михайлович, доцент кафедри теорії та історії музики Харківської державної академії
культури: «Формування музичної культури Сходу і
Півдня України в контексті західноєвропейських мистецьких впливів (друга половина XIX – початок XX ст.)»
(26.00.04 – українська культура). Спецрада Д 64.807.01
у Харківській державній академії культури Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький
узвіз, 4; тел. 731-51-05). Опоненти: Немкович О. М.,
доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник, завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського
НАН України); Мартинюк Т. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» МОН України); Сиротинська Н. І.,
доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри
музичної медієвістики та україністики (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури України). (225/4)
АРХІТЕКТУРА
Криворучко Юрій Іванович, професор кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету
«Львівська політехніка»: «Феномен сакрального у розвитку міст та територій (на досвіді України)» (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) 24155-80). Науковий консультант – Дьомін М. М., доктор
архітектури, професор, завідувач кафедри міського
будівництва (Київський національний університет будівництва і архітектури). Опоненти: Осиченко Г. О., доктор
архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури
будівель і споруд, дизайну архітектурного середовища
(Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова); Жовква О. І., доктор
архітектури, головний спеціаліст департаменту містобудування та архітектури (Київська міська державна
адміністрація); Головей В. Ю., доктор філософ. наук,
професор, завідувач кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). (399/4)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Корнієнко Інокентій Олексійович, завідувач кафедри
психології Мукачівського державного університету МОН
України: «Генеза опанувальної поведінки у життєвому
просторі особистості» (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. 288-19-63). Науковий консультант –
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Щербан Т. Д., доктор психол. наук, професор, ректор
(Мукачівський державний університет МОН України).
Опоненти: Швалб Ю. М., доктор психол. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка МОН
України); Гошовський Я. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки МОН України); Токарева Н. М., доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри загальної
та вікової психології (Криворізький державний педагогічний університет МОН України). (64/4)
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Бутирська Ірина Валентинівна, доцент кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету: «Політичні чинники
розвитку соціальної політики в нових державах-членах
Європейського Союзу» (23.00.04 – політичні проблеми
міжнародних систем та глобального розвитку). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, факультет історії,
політології та міжнародних відносин; тел. (0372) 5249-00). Науковий консультант – Гон М. М., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політичних наук
(Рівненський державний гуманітарний університет МОН
України). Опоненти: Макаренко Є. А., доктор політ. наук,
професор, професор кафедри міжнародної інформації
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Тихомирова Є. Б., доктор політ.
наук, професор, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки МОН України); Сидорук Т. В., доктор політ. наук, доцент, завідувач
кафедри міжнародних відносин (Національний університет «Острозька академія» МОН України). (515/4)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Афанасьєв Сергій Миколайович, перший проректор з науково-педагогічної роботи Придніпровської
державної академії фізичної культури і спорту: «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації осіб з
функціональними порушеннями і дегенеративно-дистрофічними захворюваннями опорно-рухового апарату» (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
консультант – Кашуба В. О., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України). Опоненти:
Альошина А. І., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
професор, завідувач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи (Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки); Дорошенко Е. Ю., доктор наук з фіз. виховання та спорту, доцент, професор
кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини,
фізичного виховання і здоров’я (Запорізький державний медичний університет); Фурман Ю. М., доктор біол.
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наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського). (158/4)
Пічурін Валерій Васильович, завідувач кафедри фізичного виховання Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка
Всеволода Лазаряна: «Теоретико-методологічні основи
психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей 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)
287-54-52). Науковий консультант – Москаленко Н. В.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності (Придніпровська державна
академія фізичної культури і спорту). Опоненти: Пангелова Н. Є., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного
виховання і спорту (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); Ольховий О. М., доктор наук з фіз. виховання
та спорту, професор, провідний науковий співробітник
Наукового центру Повітряних Сил (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба); Футорний С. М., доктор наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, завідувач кафедри спортивної медицини (Національний університет фізичного виховання і
спорту України). (159/4)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Демчук Руслана Вікторівна, доцент кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська
академія» МОН України: «Міфопоетика як засіб моделювання української ідентичності: культурно-цивілізаційний
контекст» (26.00.01 – теорія та історія культури). 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) 27051-38). Науковий консультант – Собуцький М. А., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри культурології
(Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України). Опоненти: Сабадаш Ю. С., доктор
культурології, професор, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності (Маріупольський
державний університет МОН України); Личковах В. А.,
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри
естрадного виконавства (Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України); Пучков А. О., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри дизайну (Київський університет імені
Бориса Грінченка). (450/4)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Стабніков Віктор Петрович, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових
технологій МОН України: «Наукові засади створення біотехнологій біоцементації для використання в охороні довкілля і промисловості» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті харчових
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технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий консультант –
Іванов В. М., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, радник ректора з науки та міжнародних грантів
біотехнології та харчування (Національний університет
харчових технологій МОН України). Опоненти: Карпенко О. В., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії і біотехнології горючих копалин Відділення фізико-хімії горючих копалин (Інститут
фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка
НАН України); Циганков С. П., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора з наукової
роботи (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України); Голуб Н. Б., доктор тех. наук, доцент,
професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). (538/4)
Сердюк Марина Єгорівна, доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологіного університету:
«Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами»
(05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених
харчових продуктів). Спецрада Д 41.088.01 в Одеській
національній академії харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 72532-84). Науковий консультант – Калитка В. В. , доктор
с.-г. наук, професор, директор НДІ «Агротехнологій
та екології» (Таврійський державний агротехнологічний університет). Опоненти: Безусов А. Т., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри біоінженерії і води
(Одеська національна академія харчових технологій);
Одарченко А. М., доктор тех. наук, доцент, декан факультету товарознавства і торговельного підприємства
(Харківський державний університет харчування та
торгівлі); Белінська С. О., доктор тех. наук, професор,
завідувач кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю (Київський національний торговельноекономічний університет). (550/4)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Сокирська Владилена Володимирівна, проректор
з наукової роботи та міжнародного співробітництва
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: «Відносини між РСФРР і УСРР
(1919 – 1929 рр.): політико-економічний та адміністративно-територіальний дискурс» (07.00.02 – всесвітня
історія). Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий консультант –
Марочко В. І., доктор істор. наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії України 20 – 30-х рр.
ХХ ст. (Інститут історії України НАН України). Опоненти:
Дацків І. Б., доктор істор. наук, професор, професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та
дипломатії (Тернопільський національний економічний
університет); Дорошко М. С., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин (Київський національний університет
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імені Тараса Шевченка); Троян С. С., доктор істор. наук,
професор, професор кафедри міжнародних відносин,
інформації та регіональних студій (Національний авіаційний університет). (557/4)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Солодка Ольга Олегівна, доцент кафедри фінансів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Похідні фінансові інструменти мінімізації координаційних деструкцій в економіці України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.001.12 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Лютий І. О.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Абакуменко О. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Чернігівський національний технологічний університет); Кузнєцова А. Я., доктор
екон. наук, професор, ректор (ДВНЗ «Університет банківської справи»); Паливода К. В., доктор екон. наук, професор, заслужений економіст України, голова правління
(ПАТ АКБ «Аркада»). (540/4)
Павликівська Ольга Іванівна, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
МОН України: «Організаційний інструментарій забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств засобами обліку та контролінгу»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.052.05 у
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль,
вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий консультант – 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). Опоненти: Куценко В. І.,
доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, головний науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки (ДУ
«Інститут економіки природокористування і сталого
розвитку НАН України»); Нижник В. М., доктор екон.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи (Хмельницький національний університет); Язлюк Б. О., доктор
екон. наук, професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту (Тернопільський національний
економічний університет). (551/4)
Зубков Руслан Сергійович, доцент кафедри економіки та управління Миколаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»:
«Механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної активності в регіоні: стратегічний вимір» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада
Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових
технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна,
112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант – СкупСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
ський Р. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, управління та адміністрування
(Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»). Опоненти: Войт С. М.,
доктор екон. наук, генеральний директор (ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені
О. М. Макарова», ДКА України); Транченко Л. В., доктор
екон. наук, доцент, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (Уманський національний університет садівництва МОН України); Стегней М. І., доктор
екон. наук, доцент, декан факультету економіки, управління та інженерії (Мукачівський державний університет
МОН України). (552/4)
Петренко Наталія Олександрівна, доцент кафедри
менеджменту Уманського національного університету садівництва: «Стратегічне управління регіональним
економічним розвитком аграрного сектору України»
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій МОН України (65039,
м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант – Білоусова С. В., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри менеджменту (Міжнародний університет бізнесу і права). Опоненти: Іртищева І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова); Папп В. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри туризму і рекреації
(Мукачівський державний університет МОН України); Пуцентейло П. Р., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри обліку та економіко-правового забезпечення
агропромислового бізнесу (Тернопільський національний економічний університет МОН України). (553/4)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Надьон Вікторія Валентинівна, доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Суб’єктивний обов’язок
як елемент змісту цивільних правовідносин» (12.00.03 –
цивільне право та цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право). Спецрада Д 64.086.02 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська,
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант – Яроцький В. Л., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Майданик Р. А., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН
України, завідувач кафедри цивільного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Жорнокуй Ю. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафе-
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дри цивільного права та процесу факультету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх справ);
Кот О. О., доктор юрид. наук, заслужений юрист України,
старший науковий співробітник відділу проблем приватного права (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН
України). (36/4)
Чорнолуцький Руслан Васильович, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України: «Феноменологія нормопроектної діяльності в конституційному праві
України: питання теорії і практики» (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 – Баймуратов М. О.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, головний науковий консультант відділу
європейського права на міжнародної інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Сліденко І. Д., доктор юрид. наук, професор, суддя
Конституційного Суду України; Любченко П. М., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри державного
будівництва (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Дробуш І. В., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет «Острозька академія»).
(534/4)

CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Єременко Оксана Анатоліївна, доцент кафедри рослинництва імені В. В. Калитки Таврійського державного
агротехнологічного університету: «Агробіологічні основи
формування продуктивності олійних культур (Helianthus
annus L., Carthamus tinctorius L., Linum usitatissimum L.)»
в Південному Степу України»: (06.01.09 – рослинництво).
Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет» МОН України (73006, м. Херсон,
вул. Стрітенська, 23; тел. 41-62-16). Науковий керівник – Каленська С. М., доктор с.-г. наук, професор, членкореспондент НААН України, завідувач кафедри рослинництва (Національний університет біоресурсів і природокористування). Опоненти: Поляков О. І., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії агротехніки олійних культур (Інститут олійних культур НАН
України); Федорчук М. І., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства (Миколаївський національний аграрний університет); Мельник А. В., доктор с.-г. наук, професор, професор
кафедри рослинництва (Сумський національний аграрний
університет). (558/4)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Хашемі Мохаммад, стажист механіко-математичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Термомеханічна стійкість та втомна поведінка в’язкопружних нанокомпозитних елементів
конструкцій при статичному і циклічному навантаженні»
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецрада К 26.001.21 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Жук Я. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри теоретичної та прикладної механіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти:
Сенченков І. К., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, головний науковий співробітник (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України); Кучер М. К., доктор тех. наук, професор, завідувач відділом (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України). (229/4)
Бордун Іван Олегович, асистент кафедри сенсорної та
напівпровідникової електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка: «Електронні збудження і люмінесценція в тонких плівках на основі оксиду ітрію» (01.04.05 – оптика, лазерна фізика). Спецрада
Д 35.071.01 в Інституті фізичної оптики імені О. Г. Влоха
МОН України (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23; тел.
(032) 261-14-83). Науковий керівник – Половинко І. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Шпотюк О. Й., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
сектору оптичного скла і кераміки (Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України); Мягкота С. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики та
інженерної механіки (Львівський національний аграрний
університет). (238/4)
Журавльова Зінаїда Юріївна, старший викладач кафедри обчислювальної математики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Плоскі мішані задачі теорії пружності для півнескінченної смуги»
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецрада К 41.051.05 в Одеському національному університеті
імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул.
Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник –
Вайсфельд Н. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри методів математичної фізики (Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти:
Токовий Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу ме20

ханіки деформівного твердого тіла (Інститут прикладних
проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача
НАН України); Шевельова А. Є., доктор фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри обчислювальної математики та
математичної кібернетики (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара). (240/4)
Огуленко Олексій Павлович, старший викладач кафедри оптимального керування та економічної кібернетики
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Асимптотичні методи дослідження динамічних систем
на часових шкалах» (01.01.02 – диференціальні рівняння).
Спецрада К 41.051.05 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса,
вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник – Кічмаренко О. Д., кандидат фіз.-мат. наук, доцент,
завідувач кафедри оптимального керування та економічної кібернетики (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Станжицький О. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної
математики (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка); Дончев Цанко, доктор фіз.-мат. наук,
професор, професор відділу математики (Університет архітектури, цивільної інженерії та геодезії, м. Софія, Болгарія). (241/4)
Кравцова Дар’я Юріївна, асистент кафедри фізики та
методики її навчання ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»: «Електронна структура та фізико-хімічні властивості мета- і наноматеріалів» (01.04.07 –
фізика твердого тіла). Спецрада К 41.053.07 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98).
Науковий керівник – Балабай Р. М., доктор фіз.-мат. наук,
доцент, професор кафедри фізики та методики її навчання (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»). Опоненти: Хижун О. Ю., доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу № 47
спектроскопії поверхні новітніх матеріалів (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича); Птащенко О. О., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри експериментальної фізики (Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова). (242/4)
Герич Мирослава Сергіївна, старший викладач кафедри
теорії ймовірностей і математичного аналізу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Граничні задачі для
одного класу гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова» (01.01.05 – теорія ймовірностей і матемаСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
тична статистика). Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська,
3; тел. 234-51-50). Науковий керівник – Гусак Д. В., доктор
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу (ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»). Опоненти: Єлейко Я. І., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та
прикладної статистики (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України); Карнаух Є. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри статистики й теорії ймовірностей (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара МОН України). (243/4)
Палійчук Лілія Сергіївна, молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу системної математики
ННК «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Багатозначний аналіз еволюційних систем хвильового типу з нерегулярними обмеженнями» (01.05.04 – системний аналіз
і теорія оптимальних рішень). Спецрада Д 26.002.03 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 20482-62). Науковий керівник – Касьянов П. О., доктор фіз.мат. наук, доцент, директор ННК «Інститут прикладного
системного аналізу» (Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Пічкур В. В., доктор
фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри моделювання
складних систем (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка МОН України); Гарт Л. Л., доктор
фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН
України). (249/4)
Трощенко Дар’я Сергіївна, асистент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем
Сумського державного університету: «Нерівноважна еволюційна термодинаміка фрагментації металів з урахуванням стохастичності» (01.04.07 – фізика твердого тіла).
Спецрада Д 55.051.02 у Сумському державному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий керівник – Хоменко О. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри прикладної математики та моделювання складних систем (Сумський державний університет). Опоненти:
Татаренко В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, членкореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова
НАН України); Козловський М. П., доктор фіз.-мат. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу статистичної теорії конденсованих систем (Інститут фізики
конденсованих систем НАН України). (254/4)
Тищенко Костянтин Володимирович, асистент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського державного університету: «Електромеханічні властиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

вості плівкових матеріалів на основі магнітних металів»
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 55.051.02 у
Сумському державному університеті МОН України (40007,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2; тел. (0542) 33-4058). Науковий керівник – Проценко І. Ю., доктор фіз.-мат.
наук, професор, завідувач кафедри електроніки, загальної
та прикладної фізики (Сумський державний університет).
Опоненти: Семенько М. П., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики металів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Береснєв В. М., доктор
тех. наук, професор кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна). (255/4)
Маланчук Оксана Михайлівна, старший викладач кафедри біофізики Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького: «Диференціально-символьний метод розв’язування двоточкових задач
для диференціальних рівнянь із частинними похідними» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада Д
35.051.07 у Львівському національнмому університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-11). Науковий керівник –
Нитребич З. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Національний університет
«Львівська політехніка»). Опоненти: Кирилич В. М., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичної економіки та економетрії (Львівський національний
університет імені Івана Франка); Пукальський І. Д., доктор
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича). (266/4)
Сергєєв Олексій Володимирович, молодший науковий
співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України:
«Гравітаційно лінзова система SBS 1520+530: оптичні спостереження та моделювання» (01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія). Спецрада Д 64.051.02 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України
(61022, м. Харків, площа Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35).
Науковий керівник – Железняк О. П., кандидат фіз.-мат.
наук, провідний науковий співробітник, завідувач відділу
астрофізики НДІ астрономії (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Жданов В. І.,
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Вавилова І. Б., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач лабораторії астроінформатики (Головна
астрономічна обсерваторія НАН України). (414/4)
Гриневич Аліна Андріївна, тимчасово не працює:
«Особливості деформування кусково-однорідних п’єзоелементів з електропровідними міжфазними тріщинами»
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спецрада Д 08.051.10 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-25). Науковий керівник –
Лобода В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
21
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кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).
Опоненти: Ніколаєв О. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та системного
аналізу (Національний аерокосмічний університет імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»);
Кагадій Т. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор
кафедри вищої математики (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). (522/4)

відувач кафедри фізичної хімії (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти:
Посохов Є. О., доктор хім. наук, старший викладач кафедри органічної хімії, біохімії і мікробіології (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Малишева М. Л., кандидат хім. наук,
доцент, доцент кафедри фізичної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).
(53/4)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Кусяк Андрій Петрович, асистент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка:
«Адсорбційна активність поверхні в концепції багаторівневих нанокомпозитів з функціями нанороботів» (01.04.18 –
фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 26.210.01 в Інституті
хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (03164, м. Київ,
вул. Генерала Наумова, 17; тел. 422-96-32). Науковий керівник – Горбик П. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу наноматеріалів (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України). Опоненти: Корнілович Б. Ю.,
доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри хімічної технології кераміки та скла
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Томашик В. М., доктор хім. наук, професор, вчений секретар
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова
НАН України). (5/4)

Жох Олексій Олексійович, провідний інженер відділу каталітичних синтезів на основі одновуглецевих
молекул Інституту фізичної хімії імені Л. B. Писаржевського НАН України: «Вплив дифузійного фактора у процесі перетворення метанолу на каталізаторах H-ZSM-5/
Al2О3» (02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз). Спецрада Д
26.190.01 в Інституті фізичної хімії імені Л. B. Писаржевського НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 31; тел.
(044) 525-11-90). Науковий керівник – Стрижак П. Є., доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу каталітичних синтезів на основі одновуглецевих молекул (Інститут фізичної хімії імені Л. B. Писаржевського НАН України). Опоненти: Іщенко О. В., доктор хім. наук, професор, професор кафедри фізичної хімії
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Халамейда С. В., кандидат хім. наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник відділу окислювальних гетерогенного-каталітичних процесів (Інститут
сорбції та проблем ендоекології НАН України). (73/4)

Павловська Тетяна Леонідівна, в. о. молодшого наукового співробітника відділу органічної та біоорганічної
хімії ДНУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут
монокристалів» НАН України»: «Синтез і хімічні властивості конденсованих та спіросполучених похідних піролу» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 64.051.14 у
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи,
4; тел. (057) 707-53-35). Науковий керівник – Ліпсон В. В.,
доктор хім. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу органічної та біоорганічної хімії (ДНУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів»
НАН України»). Опоненти: Українець І. В., доктор хім. наук,
професор, професор кафедри фармацевтичної хімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України);
Циганков О. В., доктор хім. наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії, біохімії та мікробіології (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). (52/4)
Харченко Анастасія Юріївна, молодший науковий
співробітник кафедри фізичної хімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України:
«Протолітичні рівноваги хромофорних реагентів у водних
розчинах поліелектролітів у порівнянні з іншими колоїдними системами» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д
64.051.14 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан
Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий керівник –
Мчедлов-Петросян М. О., доктор хім. наук, професор, за22

Коновалова Ірина Сергіївна, в. о. молодшого наукового
співробітника відділу рентгеноструктурних досліджень та
квантової хімії імені О. В. Шишкіна ДНУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»:
«Особливості молекулярної та кристалічної будови діамінопохідних ароматичних та гетероароматичних сполук»
(02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 64.051.14 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел.
(057) 707-53-35). Науковий керівник – Шишкін О. В. , доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу рентгеноструктурного аналізу і квантової хімії (ДНУ
«Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України). Опоненти: Коваленко С. М., доктор хім.
наук, професор, професор кафедри органічної хімії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
МОН України); Оковитий С. І., доктор хім. наук, професор,
проректор з наукової роботи (Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара МОН України). (389/4)
Дьяконенко Вікторія Володимирівна, провідний інженер відділу рентгеноструктурних досліджень та квантової
хімії імені О. В. Шишкіна ДНУ «Науково-технологічний
комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»: «Будова органічних кристалів на основі аналізу енергій взаємодій між молекулами» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада
Д 64.051.14 у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий керівник –
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Шишкін О. В., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу рентгеноструктурного аналізу
і квантової хімії (ДНУ «Науково-технологічний комплекс
«Інститут монокристалів» НАН України). Опоненти: Іванов В. В., доктор хім. наук, професор, професор кафедри
хімічного матеріалознавства (Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Горб Л. Г.,
доктор хім. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики (Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України). (390/4)

води імені А. В. Думанського НАН України (03142, м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96).
Науковий керівник – Перепелиця О. П., доктор хім. наук,
професор (Національний університет харчових технологій МОН України). Опоненти: Максін В. І., доктор хім. наук,
професор, професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води і кафедри екології агросфери та
екологічного контролю (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Нагорний П. Г., доктор хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (510/4)

Сема Оксана Василівна, молодший науковий співробітник науково-дослідної теми 27.803 Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича: «Закономірності формування плівок міді та срібла на поверхні CdTe, CdSb, In2Hg3Te6 та їх фізико-хімічні властивості»
(02.00.04 – фізична хімія). Спецрада К 76.051.10 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського,
2; тел. (0372) 58-48-97). Науковий керівник – Кобаса І. М.,
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри хімічного
аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Колбасов Г. Я., доктор хім. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем (Інститут
загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського); Томашик В. М., доктор хім. наук, професор, вчений секретар,
завідувач відділу фізичної хімії напівпровідникових матеріалів (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). (469/4)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Дмитраш-Вацеба Ірина Ігорівна, науковий співробітник Галицького національного природного парку Держагентства лісових ресурсів України: «Раритетні види рослин
Південного Опілля: стан популяцій, загрози і перспективи
збереження» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.211.01
в Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України
(01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел. 234-40-41).
Науковий керівник – Парпан В. І., доктор біол. наук, професор, професор кафедри біології та екології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН України). Опоненти: Федорончук М. М., доктор біол.
наук, провідний науковий співробітник відділу систематики та флористики судинних рослин (Інститут ботаніки
імені М. Г. Холодного НАН України); Безсмертна О. О., кандидат біол. наук, провідний біолог (Ботанічний сад імені
академіка О. В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка). (2/4)

Романюкіна Ірина Юріївна, провідний інженер відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії
та хімії води імені А. В. Думанського НАН України: «Вплив
вмісту дейтерію на властивості води» (02.00.11 – колоїдна хімія). Спецрада Д 26.183.01 в Інституті колоїдної хімії
та хімії води імені А. В. Думанського НАН України (03142,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 42401-96). Науковий керівник – Гончарук В. В., доктор хім.
наук, професор, академік НАН України, директор, завідувач відділу хімії, фізики та біології води (Інститут колоїдної
хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України).
Опоненти: Огенко В. М., доктор хім. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач відділу фізико-органічної хімії (Інститут загальної та неорганічної хімії імені
В. І. Вернадського НАН України); Тарасенко Ю. О., доктор
хім. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії нанопористих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка
НАН України). (509/4)

Мазура Марина Юріївна, молодший науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства ДУ «Інститут
еволюційної екології НАН України»: «Біологічні особливості, інтродукція, перспективи використання представників роду Canna L. в умовах Правобережного степового
Придніпров’я» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.215.01
у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН
України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044)
285-41-05). Науковий керівник – Заіменко Н. В., доктор
біол. наук, професор, член-кореспондент, директор (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України). Опоненти: Гайдаржи М. М., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка); Черняк В. М., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри
змісту і методик навчальних предметів (Тернопільський
обласний комунальний інститут післядипломної професійної освіти). (3/4)

Петренко Тетяна Володимирівна, провідний інженер
кафедри харчової хімії Національного університету харчових технологій МОН України: «Розроблення хімічних
процесів комплексної переробки карбонатного осаду цукрового виробництва» (21.06.01 – екологічна безпека).
Спецрада Д 26.183.01 в Інституті колоїдної хімії та хімії

Гаврилюк Ольга Семенівна, заступник директора
ботанічного саду «Волинь» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Види роду
Calycanthus L.: біоморфологічні особливості, інтродукція,
перспективи культивування в умовах Волинської височини» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.215.01 у На-
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ціональному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН
України (01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044)
285-41-05). Науковий керівник – Заіменко Н. В., доктор
біол. наук, професор, член-кореспондент, директор (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України). Опоненти: Кузнецов С. І., доктор біол. наук, професор,
професор кафедри ландшафтного будівництва Інституту
дизайну і реклами (Національна академія керівних кадрів
і мистецтва); Колесніченко О. В., доктор біол. наук, професор, професор кафедри декоративного садівництва
та фітодизайну (Національний університет біоресурсів та
природокористування України). (4/4)

ківська, 45; тел. 259-01-83). Науковий керівник – Сидоренко С. П., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент
НАН України, завідувач відділу молекулярної та клітинної
патобіології (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України).
Опоненти: Матишевська О. П., доктор біол. наук, професор, професор кафедри біохімії (ННЦ «Інститут біології та
медицини» Київського національного університету імені
Тараса Шевченка); Абраменко І. В., доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології відділу клінічної імунології (ДУ «ННЦ
радіаційної медицини НАМН України»). (93/4)

Січкар Сергій Миколайович, інженер І категорії відділу
генетичного поліпшення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України: «Генетичний аналіз міжвидових гібридів спельти (Triticum spelta L.) із м’якою пшеницею (Triticum aestivum L.) (03.00.15 – генетика). Спецрада
Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і генетики НАН
України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17; тел.
257-51-50). Науковий керівник – Дубровна О. В., доктор
біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу генетичного поліпшення рослин (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України).
Опоненти: Лях В. О., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства та генетики (Запорізький національний університет); Козуб Н. О.,
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екологічної генетики рослин та біотехнології (Інститут захисту рослин НААН України). (51/4)

Кулеш Світлана Сергіївна, провідний інженер відділу генетичного поліпшення рослин Інституту фізіології рослин
і генетики НАН України: «Agrobacterium-опосередкована
трансформація м’якої пшениці з використанням дволанцюгового РНК-супресора гена проліндегідрогенази»
(03.00.15 – генетика). Спецрада Д 26.212.01 в Інституті
фізіології рослин і генетики НАН України (03022, м. Київ,
вул. Васильківська, 31/17; тел. 257-51-50). Науковий керівник – Дубровна О. В., доктор біол. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу генетичного поліпшення рослин (Інститут фізіології рослин і
генетики НАН України). Опоненти: Кунах В. А., доктор біол.
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України); Банникова М. О.,
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник відділу молекулярної генетики (Інститут клітинної біології і
генетичної інженерії НАН України). (206/4)

Росаловський Володимир Петрович, молодший науковий співробітник лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин НААН України: «Порушення прооксидантноантиоксидантної рівноваги і функціонального стану крові
щурів за інтоксикації хлорпірифосом та їх коригування
комплексом вітамінів А та Е» (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 – Салига Ю. Т., доктор біол. наук, старший науковий співробітник (Інститут біології тварин НААН
України). Опоненти: Столяр О. Б., доктор біол. наук, професор, професор кафедри хімії та методики її навчання
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка МОН України); Єлісєєва О. П.,
доктор біол. наук, доцент, професор кафедри гістології,
цитології та ембріології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).
(66/4)
Гордієнко Інна Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу молекулярної та клітинної патобіології
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України: «Експресія та
сигнальні властивості CD150 рецептора у В-лімфоцитах
при хронічному лімфолейкозі» (14.01.07 – онкологія –
біологічні науки). Спецрада Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
Р. Є. Кавецького НАН України (03022, м. Київ, вул. Василь24

Куліш Тетяна Василівна, науковий співробітник лабораторії гігієни природних, питних вод ДУ «Інститут
громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»: «Порівняльна гігієнічна оцінка небезпеки летких та
нелетких хлорорганічних сполук, що утворюються при
хлоруванні питної води, та ризики для здоров’я населення» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада
Д 26.604.01 у ДУ «Інститут громадського здоров’я імені
О. М. Марзєєва НАМН України» (02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50; тел. 559-34-45). Науковий керівник – Прокопов В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач лабораторії гігієни природних, питних вод (ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»).
Опоненти: Дмитруха Н. М., доктор біол. наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при
використанні хімічних речовин (ДУ «Інститут медицини
праці НАМН України»); Щербань М. Г., доктор мед. наук,
професор, головний науковий співробітник (Центральна
науково-дослідна лабораторія Харківського національного
медичного університету МОЗ України). (328/4)
Фурка Ольга Богданівна, асистент кафедри медичної
біології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Оксидативний статус і стан антиоксидантного захисту організму щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
цукрового діабету типу 2» (03.00.04 – біохімія). Спецрада
К 58.601.04 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 – Кліщ І. М., доктор біол. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор
з наукової роботи, професор кафедри функціональної і
лабораторної діагностики (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»). Опоненти: Грубінко В. В., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка МОН України); Іскра Р. Я., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут біології тварин НААН України). (376/4)
Огірчук Катерина Сергіївна, інженер І категорії відділу
фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України:
«Біотехнологічні основи одержання збагачених селеном
молочнокислих бактерій» (03.00.20 – біотехнологія). 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 – Коваленко Н. К., доктор біол. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів
(Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України). Опоненти: Пирог Т. П., доктор біол. наук,
професор, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології
(Національний університет харчових технологій); Тодосійчук Т. С., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри промислової біотехнології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). (380/4)
Прилуцький Олег Владиславович, старший викладач
кафедри мікології та фітоімунології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України:
«Агарикоїдні гриби Харківського Лісостепу» (03.00.21 –
мікологія). Спецрада Д 26.211.01 в Інституті ботаніки
імені М. Г. Холодного НАН України (01004, м. Київ, вул.
Терещенківська, 2; тел. 234-40-41). Науковий керівник – Акулов О. Ю., кандидат біол. наук, доцент, доцент
кафедри мікології та фітоімунології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України).
Опоненти: Сухомлин М. М., доктор біол. наук, професор,
професор кафедри біології рослин (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Придюк М. П., кандидат біол.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу мікології (Інститут ботаніки імені
М. Г. Холодного НАН України). (396/4)
Колесник Оксана Павлівна, молодший науковий
співробітник відділу фізіології нейронних мереж Інституту
фізіології імені О. О. Богомольця НАН України: «Регуляція
короткотривалої пластичності ГАМК-ергічної синаптичСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ної передачі між нейронами гіпокампа» (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) 256-24-29). Науковий керівник – Федулова С. А., доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії біофізики синаптичної передачі у відділі фізіології нейронних мереж (Інститут фізіології імені
О. О. Богомольця НАН України). Опоненти: Говорун Д. М.,
доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, завідувач відділу молекулярної та квантової біофізики (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). (468/4)
Павлюк Іван Володимирович, старший судовий експерт відділу дослідження матеріалів, речовин та виробів
Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України: «Нейропротективна дія похідних L-лізину при хронічному алкоголізмі» (14.03.05 –
фармакологія). Спецрада Д 26.550.01 у ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» (03680, м. Київ,
вул. Ежена Потьє, 14; тел. 456-42-56). Науковий керівник –
Бєленічев І. Ф., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Ядловський О. Є., доктор біол. наук, доцент кафедри
фармакології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця); Ходаківський О. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри фармакології (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). (507/4)
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Божежа Дмитро Миколайович, заступник директора з
наукової роботи ТОВ «НВП Геопром»: «Побудова геологогеоінформаційної моделі в технології прогнозування вуглеводнів (на прикладі нафтогазових покладів Придобруджинського прогину)» (04.00.01 – загальна та регіональна
геологія). Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних
наук НАН України (01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б;
тел. (044) 486-9446). Науковий керівник – Якимчук М. А.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН
України, директор Центру менеджменту та маркетингу
в галузі наук про Землю (Інститут геологічних наук НАН
України). Опоненти: Баряцька Н. В., доктор геол. наук,
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник (ДНУ «Відділення морської геології та осадочного
рудоутворення» НАН України); Іванік О. М., доктор геол.
наук, професор, завідувач кафедри загальної та історичної геології (ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка). (148/4)
Матіщук Олександр Анатолійович, асистент кафедри
фізичної географії, краєзнавства та туризму Криворізького державного педагогічного університету МОН України: «Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької
структури» (04.00.01 – загальна та регіональна геологія).
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Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН
України (01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б; тел. (044)
486-94-46). Науковий керівник – Галецький Л. С., доктор
геол.-мін. наук, професор, завідувач відділу геології корисних копалин (Інститут геологічних наук НАН України).
Опоненти: Верховцев В. Г., доктор геол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища»
НАН України); Федоришин Ю. І., доктор геол. наук, доцент,
провідний науковий співробітник (Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу). (149/4)
Святенко Геннадій Євгенович, старший науковий
співробітник відділу дослідження гірських порід і підрахунку запасів газу Українського НДІ природних газів
ПАТ «Укргазвидобування»: «Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності мезозойського
комплексу Дніпровсько-Донецької западини» (04.00.17 –
геологія нафти і газу). Спецрада Д 26.162.02 в Інституті
геологічних наук НАН України (01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б; тел. (044) 486-9446). Науковий керівник – Височанський І. В., доктор геол.-мін. наук, професор кафедри геології (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Крупський Ю. З.,
доктор геол. наук, професор, професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України);
Коваль А. М., кандидат геол. наук, старший науковий співробітник, головний фахівець відділу геології департаменту розвідки та видобутку газу (НАК «Нафтогаз України»).
(150/4)
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Додух Катерина Михайлівна, асистент кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою Національного
транспортного університету: «Удосконалення методу розрахунку максимальної інтенсивності руху на двосмугових
автомобільних дорогах» (05.22.11 – автомобільні шляхи
та аеродроми). Спецрада Д 26.059.02 у Національному
транспортному університеті МОН України (01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-73-38).
Науковий керівник – Пальчик А. М., кандидат тех. наук,
доцент, професор кафедри проектування доріг, геодезії
та землеустрою (Національний транспортний університет
МОН України). Опоненти: Смірнова Н. В., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри будівництва та експлуатації
автомобільних доріг (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України); Шилова Т. О.,
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри міського будівництва (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України). (17/4)
Волошина Людмила Іллівна, в. о. молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів
НАН України: «Отримання люмінесцентних композиційних матеріалів на основі нанопористих SiO2-матриць»
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 64.169.01 в
Інституті монокристалів НАН України (61001, м. Харків,
просп. Науки, 60; тел. (057) 340-22-30). Науковий керів26

ник – Малюкін Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, професор,
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України). Опоненти: Беженар М. П., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут
надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України);
Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор, проректор
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (19/4)
Реброва Надія Василівна, молодший науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України:
«Сцинтиляційні матеріали на основі хлоридів і бромідів
лужних та лужноземельних металів, активованих Європієм» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 64.169.01
в Інституті монокристалів НАН України (61001, м. Харків,
просп. Науки, 60; тел. (057) 340-22-30). Науковий керівник – Чергинець В. Л., доктор хім. наук, професор, в. о.
завідувача лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів
(Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України). Опоненти: Кудін О. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний
університет цивільного захисту України); Сольський І. М.,
кандидат тех. наук, начальник відділу фізики і технології
монокристалів складних оксидів (НВП «КАРАТ»). (20/4)
Окунь Антон Олександрович, асистент кафедри підйомно-транспортних машин і обладнання Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Удосконалення керування рухом візка крана
за фактором позиціювання та часом виконання циклу»
(05.05.05 – піднімально-транспортні машини). Спецрада
К 64.108.02 в Українській інженерно-педагогічній академії
МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16;
тел. (057) 731-28-62). Науковий керівник – Григоров О. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри підйомно-транспортних машин і обладнання (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
Опоненти: Ромасевич Ю. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри конструювання машин і обладнання (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Чернишенко О. В., кандидат тех. наук, доцент
кафедри інформаційних комп’ютерних і поліграфічних
технологій (Українська інженерно-педагогічна академія).
(27/4)
Коляденко Олексій Вадимович, аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного
університету радіоелектроніки: «Методи забезпечення
електромагнітної сумісності при когнітивному розподілі
ресурсів в мережах мобільного зв’язку» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 64.052.09 у
Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел.
(057) 702-10-13). Науковий керівник – Поповський В. В.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Горобець М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
кафедри прикладної електродинаміки (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України);
Сокол Г. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
комп’ютерної інженерії (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України).
(30/4)
Мендель Вадим Павлович, інженер І категорії кафедри
геодезії, землевпорядкування та кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Фотограмметричне та картографічне забезпечення
оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського
Опілля)» (05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія). Спецрада Д 35.052.12 у Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-84-31). Науковий
керівник – Мельник В. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України). Опоненти: Яковлєв Є. О., доктор
тех. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (Інститут телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН України); Колб І. З., кандидат тех. наук, доцент, докторант (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). (75/4)
Гебрин-Байди Лілія Василівна, асистент кафедри аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету:
«Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття» (05.24.04 – кадастр і моніторинг
земель). Спецрада Д 35.052.12 у Національному авіаційному
університеті МОН України (03058, м.Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий керівник –
Железняк О. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач
кафедри аерокосмічної геодезії (Національний авіаційний
університет МОН України). Опоненти: Кохан С. С., доктор
тех. наук, доцент, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України);
Калинич І. В., кандидат тех. наук, доцент, декан географічного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). (76/4)
Миляник Оксана Вікторівна, аспірант кафедри екології
та збалансованого природокористування Національного
університету «Львівська політехніка»: «Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів
купруму та хрому» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада К 35.052.22 у Національному університеті «Львівська
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-32-18). Науковий керівник – Гумницький Я. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри екології та збалансованого природокористування
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України). Опоненти: Челядин Л. І., доктор тех. наук, професор кафедри хімії (Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу МОН України); Сакалова Г. В., доктор тех. наук, доцент кафедри хімії та методиСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ки навчання хімії (Вінницький національний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського МОН України).
(123/4)
Кузьменко Дмитро Іванович, асистент кафедри гірничих машин і обладнання ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України: «Обґрунтування раціональних параметрів доліт-розширювачів перфораторного
буріння компенсаційних свердловин» (05.15.10 – буріння
свердловин). Спецрада К 08.080.08 у ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України (49005, м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 19; тел. (0562) 47-24-11).
Науковий керівник – Громадський А. С., доктор тех. наук,
професор, завідувач кафедри гірничих машин і обладнання (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН
України). Опоненти: Кожевников А. О., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри техніки розвідки родовищ
корисних копалин (ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України); Васильєв Л. М., доктор тех. наук,
професор, завідувач відділу проблем руйнування гірських
порід (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова
НАН України). (124/4)
Нікульченко Ігор Олександрович, молодший науковий співробітник кафедри металургії чавуну Національної металургійної академії України: «Вплив неметалевих
включень на структуроутворення та зміцнення поверхневого шару з підвищеними механічними властивостями в
сталях при лазерній обробці» (05.16.01 – металознавство
та термічна обробка металів). Спецрада Д 08.084.02 у Національній металургійній академії України МОН України
(49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56).
Науковий керівник – Губенко С. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства (Національна
металургійна академія України). Опоненти: Сухова О. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики та фізики металів (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); Бабаченко О. І.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, директор (Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН
України). (130/4)
Вінівітін Дмитро Вікторович, заступник начальника технічного відділу Управління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»: «Оперативне планування і управління гірничотранспортними роботами в залізорудному
кар’єрі» (05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних
копалин). Спецрада Д 08.080.02 у ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України (49005, м. Дніпро, просп.
Дмитра Яворницького, 19; тел. 47-24-11). Науковий керівник – Собко Б. Ю., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри відкритих гірничих робіт (ДВНЗ «Національний
гірничий університет» МОН України). Опоненти: Четверик М. С., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу геомеханічних основ технології відкритої розробки родовищ
(Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН
України); Луценко С. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри відкритих гірничих робіт (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України). (131/4)
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Тернова Катерина Віталіївна, молодший науковий
співробітник відділу термогазодинаміки енергетичних
установок Інституту технічної механіки НАН і ДКА України: «Обґрунтування акустичного контролю дисперсності
продуктів подрібнення» (05.15.08 – збагачення корисних
копалин). Спецрада Д 08.080.02 у ДВНЗ «Національний
гірничий університет» МОН України (49005, м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 19; тел. 47-24-11). Науковий
керівник – Прядко Н. С., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу
термогазодинаміки енергетичних установок (Інститут технічної механіки НАН і ДКА України). Опоненти: Младецький І. К., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
збагачення корисних копалин (ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України); Олійник М. О., кандидат
тех. наук, старший викладач кафедри збагачення корисних
копалин і хімії (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України). (133/4)
Патра Володимир Данилович, директор ТОВ «Наукововиробниче підприємство «НАФТОВИК»: «Удосконалення
технологій фізико-хімічного діяння на нафтовий поклад
і привибійну зону свердловини» (05.15.06 – розробка
нафтових та газових родовищ). Спецрада Д 20.052.02 в
Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-07). Науковий керівник – Акульшин О. О., доктор тех. наук, доцент, заступник
голови правління з наукової роботи (ПАТ «Український
нафтогазовий інститут»). Опоненти: Дорошенко В. М.,
доктор тех. наук, професор, експерт Центральної комісії з
питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу (Міненергетики та вугільної промисловості України); Бойко Р. В., кандидат тех. наук, начальник відділу підземного зберігання
газу (ПАТ «Укртрансгаз», філія «Управління магістральних
газопроводів «Львівтрансгаз»). (156/4)
Дремлюх Наталія Степанівна, асистент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ ІваноФранківського національного технічного університету
нафти і газу: «Підвищення ефективності експлуатації
свердловин з нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах» (05.15.06 – розробка нафтових та газових
родовищ). Спецрада Д 20.052.02 в Івано-Франківському
національному технічному університеті нафти і газу МОН
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15;
тел. (0342) 72-71-07). Науковий керівник – Кондрат Р. М.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри розробки
та експлуатації нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).
Опоненти: Акульшин О. О., доктор тех. наук, доцент, заступник голови правління з наукової роботи (ПАТ «Український
нафтогазовий інститут»); Дмитренко В. І., кандидат тех.
наук, доцент, в. о. завідувача кафедри хімії (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). (157/4)
Невзорова Олена Сергіївна, аспірант кафедри інфокомунікаційної інженерії Харківського національного універ28

ситету радіоелектроніки: «Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих
телекомунікаційних мережах» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 64.052.09 у Харківському національному університеті радіоелектроніки МОН
України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 70210-13). Науковий керівник – Лемешко О. В., доктор тех.
наук, професор, професор кафедри інфокомунікаційної
інженерії (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: Зайцев Д. А., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій (Міжнародний гуманітарний університет МОН України); Старкова О. В., кандидат
тех. наук, асистент кафедри мережевих та інтернет-технологій (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). (162/4)
Катрук Діана Сергіївна, аспірант кафедри хімічної технології переробки пластмас Національного університету
«Львівська політехніка»: «Основи технологій одержання композитів на основі поліестер-полівінілхлоридних
зв’язних» (05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів). Спецрада Д 35.052.07 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-81). Науковий керівник – Левицький В. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри хімічної технології переробки
пластмас (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Анісімов В. М., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри машинобудування та інженерної механіки (ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет» МОН України); Хром’як У. В.,
кандидат тех. наук, доцент кафедри екологічної безпеки
(Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України). (163/4)
Вознюк Леонід Іванович, асистент кафедри архітектурного проектування та інженерії Національного університету «Львівська політехніка»: «Несуча здатність та деформативність багатошарових плит перекриття» (05.23.01 –
будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д
35.052.17 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 258-26-50). Науковий керівник – Демчина Б. Г.,
доктор тех. наук, професор Інституту будівництва та інженерії довкілля (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Шмуклер В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Будівельні конструкції» (Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова); Фамуляк Ю. Є., кандидат тех. наук,
доцент, завідувач кафедри технології та організації будівництва (Львівський національний аграрний університет).
(171/4)
Гев’юк Ірина Миколаївна, начальник лабораторії ПрАТ
«Івано-Франківськцемент»: «Мультимодальні композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та модифіковані бетони на їх основі» (05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д 35.052.17 у Національному
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-50). Науковий керівник – Саницький М. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри будівельного виробництва (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти:
Рунова Р. Ф., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (Київський національний університет будівництва і архітектури); Житковський В. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства (Національний університет водного господарства та
природокористування). (172/4)
Луценко Тетяна Миколаївна, аспірант кафедри промислової біотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»: «Біотехнологія препаратів рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та їх стандартизація»
(03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий керівник – Галкін О. Ю., доктор
біол. наук, доцент, професор кафедри промислової біотехнології (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Карпенко О. В., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
хімії та біотехнології горючих копалин (Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної
хімії і вуглехімії імені Л. M. Литвиненка НАН України);
Колибо Д. В., доктор біол. наук, професор, заступник
директора з наукової роботи (Інститут біохімії імені
О. В. Палладіна НАН України). (192/4)
Малієнко Андрій Вікторович, асистент кафедри системного аналізу і управління ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України»: «Автоматизація процесів
диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада Д 08.080.07 у ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України (49005, м. Дніпро, просп.
Дмитра Яворницького, 19; тел. 47-24-11). Науковий керівник – Новицький І. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри системного аналізу і управління (ДВНЗ
«Національний гірничий університет» МОН України). Опоненти: Стаднік М. І., доктор тех. наук, доцент, професор
кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК (ДВНЗ «Вінницький національний аграрний
університет» МОН України); Тронь В. В., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук
і технологій (ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України). (199/4)
Хомінич Анастасія Іванівна, інженер І категорії лабораторії технології сплавів Інституту металофізики імені
Г. В. Курдюмова НАН України: «Плазмохімічний синтез
та будова шарів вуглецевих нанотрубок, призначених для
створення композиційних покриттів» (05.02.01 – матеріСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

алознавство). Спецрада Д 26.207.03 в Інституті проблем
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України
(03680, м. Київ, вул. Кржижанівського, 3; тел. (044) 42401-02). Науковий керівник – Панарін В. Є., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технології сплавів (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). Опоненти: Сизоненко О. М., доктор тех.
наук, старший науковий співробітник, головний науковий
співробітник відділу імпульсної обробки дисперсних систем (Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України); Хижняк В. Г., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри металознавства та термічної обробки металів
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (231/4)
Кудряшова Альона Вадимівна, аспірант кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства: «Інформаційна технологія прогностичного оцінювання якості редакційно-видавничого
процесу випуску книжкових видань» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 35.101.01 в Українській
академії друкарства МОН України (79020, м. Львів, вул.
Підголоско, 19; тел. (032) 242-23-40). Науковий керівник –
Сеньківський В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
(Українська академія друкарства). Опоненти: Сікора Л. С.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем управління (Національний університет
«Львівська політехніка»); Пасєка М. С., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем (Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу). (235/4)
Омельянчик Діана Анатоліївна, інженер-програміст інформаційно-аналітичного відділу міні-фабрики «Респект»:
«Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки»
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 26.194.02 в Інституті кібернетики
імені В. М. Глушкова НАН України (03187, м. Київ, просп.
Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 526-20-08). Науковий
керівник – Гуляницький Л. Ф., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН
України). Опоненти: Томашевський В. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»); Кулян В. Р., кандидат тех. наук, доцент,
доцент кафедри моделювання складних систем (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). (251/4)
Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех, аспірант
кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки: «Математичне моделювання та обчислювальні методи дослідження ергатичних систем з динамічним захистом» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада
Д 64.052.02 у Харківському національному університеті
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радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп.
Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). Науковий керівник – Наумейко І. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
прикладної математики (Харківський національний університет радіоелектроніки). Опоненти: Данилов В. Я., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри математичних
методів системного аналізу (ННК «Інститут прикладного
системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України); Заяць В. М., доктор тех. наук,
професор, професор кафедри обчислювальної техніки
(Національний університет водного господарства та природокористування МОН України). (256/4)
Собко Валентина Григорівна, старший викладач кафедри математичного моделювання ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем’янчука»: «Числово-аналітичні моделі процесів масопереносу на базі біортогональних многочленів»
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні
методи). Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. 258-24-84). Науковий керівник –
П’янило Я. Д., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, директор Центру математичного моделювання
(Інститут прикладних проблем механіки і математики імені
Я. С. Підстригача НАН України). Опоненти: Журавчак Л. М.,
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри програмного забезпечення (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України);
Лимарченко О. С., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри механіки суцільного середовища (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (257/4)
Мочурад Леся Ігорівна, асистент кафедри систем
штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка» МОН України: «Математичне моделювання систем електронної оптики з урахуванням симетрії
граничних поверхонь» (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 – Пукач П. Я., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики та програмування (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Виклюк Я. І., доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків (ПВНЗ «Буковинський
університет»); Синявський А. Т., доктор тех. наук, старший
науковий співробітник відділу фізичних основ діагностики
матеріалів (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України). (258/4)
Коваль Віктор Вікторович, асистент кафедри динаміки
і міцності машин та опору матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Малоциклова втома
елементів конструкцій з урахуванням пошкоджуванос30

ті» (05.02.09 – динаміка та міцність машин). Спецрада Д
26.002.01 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги,
37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Бобир М. І.,
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів (Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Ігнатович С. Р., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри конструкції літальних апаратів (Національний авіаційний університет); Булах П. О., кандидат
тех. наук, старший науковий співробітник відділу механіки
конструкційних матеріалів (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України). (262/4)
Браженко Володимир Миколайович, асистент кафедри гідрогазових систем Навчально-наукового аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету: «Очищення робочих рідин повнопотоковим
гідродинамічним фільтром з обертовим перфорованим
циліндром та бункером для осаду» (05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати). Спецрада К
55.051.03 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Мочалін Є. В.,
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технічної механіки (Чжецзянський педагогічний університет,
КНР). Опоненти: Панченко А. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри мобільних енергетичних
засобів (Таврійський державний агротехнологічний
університет МОН України); Роговий А. С., доктор тех.
наук, доцент, професор кафедри теоретичної механіки
і гідравліки (Харківський національний автомобільнодорожній університет МОН України). (267/4)
Хоменко Ольга Володимирівна, молодший науковий
співробітник науково-дослідного відділу системної математики ННК «Інститут прикладного системного аналізу»
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»:
«Керування потоком в гідродинамічних системах на
основі властивостей спійманих вихорів» (01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень). Спецрада
Д 26.002.03 у Національному технічному університеті
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Касьянов П. О., доктор фіз.-мат. наук, доцент, директор
ННК «Інститут прикладного системного аналізу» (Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України). Опоненти: Андрущак І. Є., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних технологій (Луцький національний технічний університет МОН України);
Воскобійник В. А., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
гідробіоніки та керування примежовим шаром (Інститут
гідромеханіки НАН України). (268/4)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Кондусь Владислав Юрійович, асистент кафедри прикладної гідроаеромеханіки Сумського державного університету: «Підвищення енергетичної ефективності та
розширення параметричного ряду вільновихорових насосів шляхом удосконалення робочого органа» (05.05.17 –
гідравлічні машини та гідропневмоагрегати). Спецрада
К 55.051.03 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел.
(0542) 33-00-24). Науковий керівник – Котенко О. І., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки (Сумський державний університет МОН України). Опоненти: Волошина А. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри мобільних енергетичних засобів
(Таврійський державний агротехнологічний університет
МОН України); Руденко А. А., кандидат тех. наук, перший
заступник генерального директора – технічний директор
(ПАТ «ВНДІАЕН»). (269/4)
Мерзляков Юрій Сергійович, завідувач навчальної
лабораторії обчислювального центру факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського
державного університету: «Робочий процес рідинно-парового струминного апарата вихрового типу» (05.05.17 –
гідравлічні машини та гідропневмоагрегати). Спецрада
К 55.051.03 у Сумському державному університеті МОН
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2;
тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Арсеньєв В. М.,
кандидат тех. наук, професор, професор кафедри технічної теплофізики (Сумський державний університет МОН
України). Опоненти: Парафійник В. П., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник СКБ (ПАТ «Сумське машинобудівне НВО»); Бережний О. С., кандидат тех. наук, інженер-технолог відділу
керівництва виробництвом (ПАТ «Технологія»). (270/4)
Титарчук Євгеній Олександрович, інженер-програміст
ТОВ «СКАЙСОФТТЕХ»: «Захист персональної інформації
користувачів комп’ютерних систем при використанні публічних хмарних сервісів» (05.13.05 – комп’ютерні системи
та компоненти). Спецрада Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті МОН України (21021,
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48).
Науковий керівник – Квєтний Р. Н., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматики та інформаційновимірювальної техніки (Вінницький національний технічний університет). Опоненти: Вишнівський В. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційної та
кібернетичної безпеки (Державний університет телекомунікацій); Семенов С. Г., доктор тех. наук, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри обчислювальної техніки
та програмування (Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»). (271/4)
Чижик Віталій Михайлович, асистент кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету: «Розробка аналітичних моделей визначення часу очікування пасажирами
маршрутного транспорту в містах» (05.22.01 – транспортні
системи). Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ному автомобільно-дорожньому університеті МОН України
(61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057)
700-38-63). Науковий керівник – Горбачов П. Ф., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних
систем і логістики (Харківський національний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: Мороз М. М., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського); Кристопчук М. Є., кандидат
тех. наук, доцент, завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу (Національний університет водного господарства та природокористування). (284/4)
Тимощук Володимир Святославович, старший викладач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин Національного університету водного
господарства та природокористування: «Вдосконалення методів розрахунку параметрів хвиль переміщення у
верхніх водоймах гідроакумулюючих електростанцій з
врахуванням бокового притоку» (05.23.16 – гідравліка
та інженерна гідрологія). Спецрада Д 47.104.01 у Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна,
11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий керівник – Рябенко О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
(Національний університет водного господарства та природокористування). Опоненти: Чернюк В. В., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри гідравліки і сантехніки
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Чернишев Д. О., кандидат тех. наук, перший проректор (Київський національний університет будівництва і
архітектури МОН України). (347/4)
Шевченко Андрій Олександрович, інженер інженерії
навколишнього середовища TOO «PRODEKO-ELK», Республіка Польща: «Удосконалення роботи флотаційних установок для очищення стічних вод молокозаводів з використанням засобів гідравлічного перемішування» (05.23.04 –
водопостачання, каналізація). Спецрада Д 47.104.01 у
Національному університеті водного господарства та
природокористування МОН України (33028, м. Рівне, вул.
Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий керівник –
Благодарна Г. І., кандидат тех. наук, доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод (Харківський
національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова). Опоненти: Ковальчук В. А., доктор тех.
наук, професор кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи (Національний університет водного
господарства та природокористування); Горносталь С. А.,
кандидат тех. наук, старший викладач кафедри пожежної
профілактики в населених пунктах (Національний університет цивільного захисту України ДСНС України). (348/4)
Петренко Дмитро Григорович, завідувач навчальної лабораторії кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту:
«Напружено-деформований стан гнучких сталебетонних
колон» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спо31
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руди). Спецрада Д 64.820.02 в Українському державному
університеті залізничного транспорту МОН України (61050,
м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-70). Науковий керівник – Ватуля Г. Л., доктор тех. наук, доцент, проректор з наукової роботи (Український державний університет залізничного транспорту). Опоненти: Єрмоленко Д. А.,
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри автомобільних
доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України); Стоянов Є. Г., кандидат тех. наук,
доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України). (349/4)
Юшкевич Павло Олегович, молодший науковий співробітник відділу фізико-технічних проблем металургії
сталі Інституту чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН
України: «Розробка енергоефективної технології комбінованої продувки конвертерної ванни киснем та нейтральним
газом з використанням багатоярусних фурм» (05.16.02 –
металургія чорних і кольорових металів та спеціальних
сплавів). Спецрада К 08.231.01 в Інституті чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України (49050, м. Дніпро,
площа Академіка Стародубова, 1; тел. (056) 776-53-15,
790-05-12). Науковий керівник – Чернятевич А. Г., доктор
тех. наук, професор, завідувач відділу фізико-технічних
проблем металургії сталі (Інститут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України). Опоненти: Нізяєв К. Г.,
доктор тех. наук, професор кафедри металургії сталі (Національна металургійна академія України); Семірягін С. В.,
кандидат тех. наук, заступник генерального директора
(ТОВ НВП «Дніпроенергосталь»), доцент кафедри металургії чорних металів (Донбаський державний технічний
університет України, м. Лисичанськ). (350/4)
Кушлик Руслан Романович, асистент кафедри електротехнологій і теплових процесів Таврійського державного
агротехнологічного університету МОН України: «Обґрунтування параметрів електротехнологічного комплексу для
покращення функціональних властивостей біопального»
(05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 18.819.01 у Таврійському державному агротехнологічному університеті МОН України (72310, м. Мелітополь,
просп. Богдана Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-18).
Науковий керівник – Назаренко І. П., доктор тех. наук, професор, декан енергетичного факультету (Таврійський державний агротехнологічний університет МОН України). Опоненти: Червінський Л. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри електропривода та електротехнологій імені
професора С. П. Бондаренка (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Кунденко М. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
інтегрованих електротехнологій та процесів (Харківський
національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МОН України). (351/4)
Ігнатьєв Євген Ігоревич, асистент кафедри машиновикористання в землеробстві Таврійського державного агротехнологічного університету МОН України: «Обґрунтуван32

ня параметрів комбінованого агрегату для збирання гички
на основі орно-просапного трактора» (05.05.11 – машини і
засоби механізації сільськогосподарського виробництва).
Спецрада Д 18.819.01 у Таврійському державному агротехнологічному університеті МОН України (72310, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18; тел. (0619)
42-06-18). Науковий керівник – Булгаков В. М., доктор тех.
наук, професор, академік НААН України, професор кафедри механіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України). Опоненти: Мельник В. І., доктор тех. наук, старший науковий співробітник,
проректор з наукової роботи (Харківський національний
технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка МОН України); Сокол С. П., кандидат тех. наук,
доцент, декан інженерно-технологічного факультету (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України). (361/4)
Касьянов Володимир Володимирович, молодший науковий співробітник кафедри «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» Українського державного університету залізничного транспорту: «Електропровідні покриття
на основі портландцементу для захисту від електрокорозії
і ремонту конструкцій та споруд залізниць» (05.23.05 –
будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д 64.820.02 в
Українському державному університеті залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха,
7; тел. (057) 730-10-70). Науковий керівник – Плугін А. А.,
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд (Український державний університет залізничного транспорту). Опоненти:
Казімагомедов І. Е., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри будівельних матеріалів і виробів (Харківський
національний університет будівництва та архітектури МОН
України); Толмачов С. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії (Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України). (378/4)
Іщенко Олег Петрович, провідний інженер з управління
реактором реакторного цеху № 2 ВП «Южно-Українська
АЕС» ДП «НАЕК Енергоатом»: «Підвищення надійності
експлуатації обладнання реакторного відділення АЕС»
(05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки). Спецрада
Д 41.052.04 в Одеському національному політехнічному
університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-03). Науковий керівник – Корольов О. В., доктор тех. наук, професор кафедри атомних
електростанцій (Одеський національний політехнічний
університет). Опоненти: Скалозубов В. І., доктор тех. наук,
професор, науковий керівник (Міжвідомчий центр фундаментальних наукових досліджень у галузі енергетики
та екології); Інюшев В. В., кандидат тех. наук, заступник
директора (Державний науково-інженерний центр систем
контролю та аварійного реагування). (383/4)
Іванова Валентина Іванівна, начальник групи проектної орбітальної балістики, оцінки точності виведення КА
на орбіту, рішення спеціальних задач ділянки виведення
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
та спуску з орбіти ДП «Конструкторське бюро «Південне»
імені М. К. Янгеля ДКА України: «Науково-методичне забезпечення тренажерного моделювання динаміки сонячно-синхронних орбіт космічних апаратів» (05.07.14 – авіаційно-космічні тренажери). Спецрада К 26.894.01 у Національному центрі управління та випробувань космічних
засобів ДКА України (01010, м. Київ, вул. Московська, 8;
тел. (044) 281-62-73). Науковий керівник – Шептун А. Д.,
доктор тех. наук, доцент, головний науковий співробітник
(ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля
ДКА України). Опоненти: Ракушев М. Ю., доктор тех. наук,
старший науковий співробітник, доцент кафедри застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення Інституту інформаційних технологій (Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського
Міноборони України); Барабаш О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (Державний
університет телекомунікацій МОН України). (386/4)
Росамаха Юрій Олександрович, асистент кафедри
сільськогосподарських машин та системотехніки імені
академіка П. М. Василенка Національного університету
біоресурсів і природокористування України: «Обґрунтування параметрів двофазної сошникової системи для
просапних сівалок» (05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва). Спецрада Д
26.004.06 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Аніскевич Л. В., доктор тех. наук, професор,
професор кафедри сільськогосподарських машин та
системотехніки імені академіка П. М. Василенка (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). Опоненти: Кравчук В. І., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор (ДНУ
«Український НДІ прогнозування та випробування техніки і
технологій для сільськогосподарського виробництва імені
Леоніда Погорілого»); Кудринецький Р. Б., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, докторант (ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України). (401/4)
Дяговченко Ілля Миколайович, аспірант кафедри
електроенергетики Сумського державного університету: «Удосконалення систем обліку електроенергії шляхом врахування низької якості та зовнішніх факторів»
(05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спецрада К 64.050.06 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56).
Науковий керівник – Волохін В. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри електроенергетики (Сумський державний університет). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій
та систем (Вінницький національний технічний університет); Баженов В. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент
кафедри електричних мереж та систем (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»). (406/4)
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Дакова Лариса Валеріївна, старший викладач кафедри
мобільних та відеоінформаційних технологій Державного
університету телекомунікацій: «Методика підвищення завадостійкості каналів когнітивних радіомереж» (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 – Трембовецький М. П., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри енергоефективних технологій
(Державний університет телекомунікацій). Опоненти:
Шульга О. В., доктор тех. наук, доцент, директор ННІ інформаційних технологій і механотроніки (Полтавський
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка); Чумак О. І., кандидат тех. наук, доцент, начальник
факультету (Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія
Березняка). (408/4)
Білодід Євген Ігорович, старший науковий співробітник ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної
та радіаційної безпеки»: «Науково-технічні основи зменшення надлишкового консерватизму при аналізі безпеки
ядерних установок» (05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки). Спецрада Д 27.201.01 в Інституті проблем безпеки атомних електростанцій НАН України (07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а; тел. (04593) 5-10-44). Науковий
керівник – Ковбасенко Ю. П., кандидат тех. наук, заступник
начальника відділу нейтронно-фізичних процесів ядерних
установок (ДП «Державний науково-технічний центр з
ядерної та радіаційної безпеки»). Опоненти: Каденко І. М.,
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри
ядерної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Гальченко В. В., кандидат тех. наук,
начальник відділу аналізу безпеки АЕС (ТОВ «Інститут підтримки експлуатації АЕС»). (409/4)
Паньків Віталій Романович, асистент кафедри технології машинобудування Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя: «Обґрунтування параметрів гвинтового конвеєра з комбінованим
робочим органом» (05.05.05 – піднімально-транспортні
машини). Спецрада К 58.052.03 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН
України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352)
52-41-81). Науковий керівник – Пилипець М. І., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Ромасевич Ю. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри конструювання
машин і обладнання (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Часов Д. П., кандидат
тех. наук, доцент кафедри технології машинобудування
(Дніпровський державний технічний університет). (452/4)
Дубиняк Тарас Степанович, старший викладач кафедри
приладів і контрольно-вимірювальних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя: «Обґрунтування конструкцій та параметрів захисних механізмів гнучких гвинтових конвеєрів» (05.05.05 –
33
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піднімально-транспортні машини). Спецрада К 58.052.03
у Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул.
Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник – Гевко І. Б., доктор тех. наук, професор, професор кафедри
менеджменту у виробничій сфері (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Малащенко В. О., доктор тех. наук, професор, в. о.
завідувача кафедри технічної механіки та динаміки машин (Національний університет «Львівська політехніка»);
Клендій М. Б., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри
загальноінженерної підготовки (Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»).
(453/4)

вання проектів створення об’єктів з масовим перебуванням людей» (05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада К 35.874.02 у Львівському державному
університеті безпеки життєдіяльності ДСНС служби України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 23324-79). Науковий керівник – Зачко О. Б., доктор тех. наук,
доцент, професор кафедри права та менеджменту у сфері
цивільного захисту (Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності). Опоненти: Чумаченко І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри управління
проектами в міському господарстві та будівництві (Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова); Бушуєв Д. А., кандидат тех. наук,
доцент кафедри інформаційних технологій (Київський національний університет будівництва і архітектури). (463/4)

Залуцький Сергій Зіновійович, молодший науковий
співробітник науково-дослідної частини кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: «Обґрунтування параметрів
шнеків з робочою еластичною поверхнею для транспортування сільськогосподарських матеріалів» (05.05.05 – піднімально-транспортні машини). Спецрада К 58.052.03 у
Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул.
Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник – Гевко Р. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту біоресурсів і природокористування (Тернопільський національний економічний університет). Опоненти: Дідух В. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач
кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення
агропромислового комплексу (Луцький національний
технічний університет); Серілко Д. Л., кандидат тех. наук,
асистент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних,
сільськогосподарських машин і обладнання (Національний університет водного господарства та природокористування). (454/4)

Ковтун Андрій Іванович, асистент кафедри охорони
праці, промислової та цивільної безпеки Національного
технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Удосконалення технології керованого розколу кам’яних блоків невибуховими
руйнуючими сумішами» (05.15.03 – відкрита розробка
родовищ корисних копалин). Спецрада Д 26.002.22 у Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044)
204-82-62). Науковий керівник – Кравець В. Г., доктор
тех. наук, професор, професор кафедри геоінженерії
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Воробйов В. В., доктор тех. наук, професор, директор Учбово-наукового інституту механіки і транспорту
(Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського); Шлапак В. О., кандидат тех. наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин імені
професора М. Т. Бакка (Житомирський державний технологічний університет). (472/4)

Новохатська Катерина Андріївна, технічний керівник
проектів ТОВ «Неткрекер»: «Методи автоматизованого
створення та обслуговування матеріалізованих представлень у інформаційних системах» (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 – Кунгурцев О. Б., кандидат тех. наук,
професор, професор кафедри системного програмного
забезпечення (Одеський національний політехнічний університет МОН України). Опоненти: Малахов Є. В., доктор
тех. наук, професор, завідувач кафедри математичного
забезпечення комп’ютерних систем (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України); Шаховська Н. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри систем штучного інтелекту (Національний університет
«Львівська політехніка» МОН України). (461/4)
Головатий Роман Русланович, викладач кафедри
управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності: «Управління безпекою на стадії плану-

Остапов Костянтин Михайлович, викладач кафедри
пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Національного університету цивільного захисту України ДСНС
України: «Дистанційне подавання вогнегасних речовин з
гелеутворюючими складовими» (21.06.02 – пожежна безпека). Спецрада Д 64.707.01 у Національному університеті
цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-69). Науковий керівник – Росоха С. В., доктор тех. наук, доцент, заступник директора (ТОВ «Пожежно-технічне підприємство
«Брандмайстер»). Опоненти: Бєліков А. С., доктор тех.
наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури МОН України); Савченко О. В., кандидат тех.
наук, старший науковий співробітник, заступник начальника кафедри наглядово-профілактичної діяльності (Національний університет цивільного захисту України ДСНС
України). (473/4)
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національного університету будівництва і архітектури МОН
України: «Лужні алюмосилікатні зв’язуючі з підвищеною
сульфатостійкістю та покриття на їх основі для захисту
бетону» (05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д 26.056.05 у Київському національному університеті
будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 245-46-90). Науковий керівник – Кривенко П. В., доктор тех. наук, професор,
директор НДІ в’яжучих речовин і матеріалів (Київський
національний університет будівництва і архітектури МОН
України). Опоненти: Шабанова Г. М., доктор тех. наук, професор, головний науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Гончар В. П., кандидат тех. наук, заступник директора (ТОВ «Екотек-Енерго»). (474/4)
Пасько Антон Васильович, молодший науковий співробітник НДІ в’яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури МОН
України: «Екобетони на основі лужних цементів з використанням залізовмісних супутніх продуктів промисловості»
(05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д
26.056.05 у Київському національному університеті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 245-46-90). Науковий
керівник – Ковальчук О. Ю., кандидат тех. наук, старший
науковий співробітник, заступник директора НДІ в’яжучих
речовин і матеріалів (Київський національний університет
будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Сторчай Н. С., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри
технологій будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури» МОН України); Кропивницька Т. П., кандидат
тех. наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України). (475/4)
Романченко Анжела Миколаївна, фахівець центр
заочної та дистанційної форм навчання Шосткинського
інституту Сумського державного університету: «Обґрунтування фізико-хімічних і детонаційних параметрів низькоенергетичних зарядів кар’єрного виготовлення» (05.15.03 –
відкрита розробка родовищ корисних копалин). Спецрада
Д 26.002.22 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37;
тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Закусило Р. В.,
кандидат тех. наук, в. о. заступника директора з наукової
роботи (Шосткинський інститут Сумського державного
університету). Опоненти: Фролов О. О., доктор тех. наук,
професор, доцент кафедри геоінженерії (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Соболевський Р. В.,
доктор тех. наук, доцент кафедри маркшейдерії (Житомирський державний технологічний університет). (476/4)
Гаврись Андрій Петрович, викладач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофіСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

зичних процесів Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності: «Моделі та методи формування
портфелів проектів захисту територій від затоплення»
(05.13.22 – управління проектами та програмами). 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 керівник – Стародуб Ю. П., доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного
моделювання екогеофізичних процесів (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності). Опоненти:
Медведєва О. М., доктор тех. наук, професор, професор
кафедри математичних методів та статистики (ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»); Рулікова Н. С., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної
власності та управління проектами (Національна металургійна академія України). (501/4)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Засуха Людмила Василівна, аспірант Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України:
«Розробка та удосконалення способів утримання й годівлі
підсисних свиноматок і молодняку свиней» (06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада
Д 38.806.02 у Миколаївському національному аграрному
університеті МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія
Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий керівник – Іванов В. О., доктор с.-г. наук, професор, провідний науковий
співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів (Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України). Опоненти: Топіха В. С., доктор с.-г. наук, професор, професор
кафедри технології виробництва продукції тваринництва
(Миколаївський національний аграрний університет); Луценко М. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва молока і м’яса (Білоцерківський національний аграрний університет). (15/4)
Діденко Ігор Анатолійович, викладач кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва: «Оптимізація технології вирощування селери черешкової у Правобережному Лісостепу України» (06.01.06 –
овочівництво). Спецрада К 74.844.04 в Уманському національному університеті садівництва МОН України (20305,
м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 3-20-11). Науковий керівник – Улянич О. І., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри овочівництва (Уманський національний
університет садівництва). Опоненти: Вдовенко С. А., доктор с.-г. наук, доцент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства (Вінницький національний аграрний університет); Дидів О. Й., кандидат
с.-г. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри садівництва та
овочівництва (Львівський національний аграрний університет). (74/4)
Ракул Інна Олександрівна, викладач кафедри генетики,
селекції рослин та біотехнології Уманського національного
університету садівництва: «Створення та оцінка вихідних
матеріалів для селекції гібридів соняшнику кондитерсько35

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
го напрямку використання» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада К 74.844.04 в Уманському національному
університеті садівництва МОН України (20305, м. Умань,
вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 3-20-11). Наукові керівники: Парій Ф. М., доктор біол. наук; Рябовол Л. О., доктор
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології (Уманський національний університет садівництва). Опоненти: Січкар В. І. доктор біол.
наук, професор, завідувач відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур (Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення
НААН України); Доронін В. А., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН України). (129/4)
Нетіс Валерій Іванович, науковий співробітник відділу
агротехнологій Інституту зрошуваного землеробства НААН
України: «Оптимізація елементів технології вирощування
сої на зрошуваних землях півдня України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет» МОН України (73006,
м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; тел. 41-62-16). Науковий
керівник – Заєць С. О., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу агротехнологій (Інститут зрошуваного землеробства НААН України). Опоненти:
Щербаков В. Я., доктор с.-г. наук, професор, професор
кафедри польових і овочевих культур (Одеський державний аграрний університет); Коваленко О. А., кандидат с.-г.
наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садовопаркового господарства (Миколаївський національний
аграрний університет). (136/4)
Коровко Інна Ігорівна, тимчасово не працює: «Модифікаційні зміни рівня адаптивності гібридів буряків цукрових
до стресу в умовах Лісостепу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 26.360.01 в Інституті біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН України (03110, м. Київ,
вул. Клінічна, 25; тел. (044) 275-50-00). Науковий керівник – Присяжнюк О. І., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного
моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України).
Опоненти: Мельник А. В., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри садово-паркового та лісового господарства (Сумський національний аграрний університет МОН
України); Юник А. В., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент
кафедри рослинництва (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (358/4)
Байдюк Тетяна Олександрівна, науковий співробітник
відділу селекції і насінництва зернобобових культур ННЦ
«Інститут землеробства НААН України»: «Особливості
формування і прояву господарсько-цінних ознак у колекційних зразків люпину білого» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 26.360.01 в Інституті біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН України (03110, м. Київ,
вул. Клінічна, 25; тел. (044) 275-50-00). Науковий керівник – Левченко Т. М., кандидат с.-г. наук, старший науко36

вий співробітник, провідний науковий співробітник (ННЦ
«Інститут землеробства НААН України»). Опоненти: Кобизєва Л. Н., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, головний
науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів
зернобобових і круп’яних культур (Інститут рослинництва
імені В. Я. Юр’єва); Корнєєва М. О., кандидат біол. наук,
старший науковий співробітник, завідувач сектору селекції
компонентів гібридів цукрових буряків (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України). (360/4)
Ткачук Оксана Михайлівна, молодший науковий співробітник Українського НДІ гірського лісівництва імені
П. С. Пастернака: «Водорегулювальна і ґрунтозахисна роль
лісів Передкарпаття» (06.03.03 – лісознавство і лісівництво). Спецрада Д 35.072.02 у Національному лісотехнічному університеті України МОН України (79057, м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 258-42-57). Науковий керівник – Олійник В. С., доктор с.-г. наук, професор,
завідувач кафедри лісознавства (ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Копій Л. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри екології (Національний лісотехнічний університет України); Черневий Ю. І., доктор біол. наук, директор
(КВНЗ «Прикарпатський лісогосподарський коледж»).
(381/4)
Рудь Валентина Олегівна, асистент кафедри технології
виробництва і переробки продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету: «Адаптаційна
здатність свиней за використання «Суміш кормова СТО
ГА» в умовах інтенсивного вирощування» (16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія). Спецрада К 08.804.03
у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті МОН України (49627, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий керівник – Тарасенко Л. О., доктор вет. наук, доцент, завідувач кафедри
ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи (Одеський державний аграрний університет). Опоненти: Високос М. П.,
доктор вет. наук, професор, професор кафедри технології
переробки продукції тваринництва (Дніпровський державний аграрно-економічний університет); Щепетільников Ю. О., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри
внутрішніх хвороб тварин (Харківська державна зооветеринарна академія). (382/4)
Яновська Ірина Миколаївна, асистент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Інституту
післядипломної освіти та довузівської підготовки ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: «Структурні особливості і відновлення
монодомінантного букового пралісу в умовах вологої
чистої бучини» (06.03.03 – лісознавство і лісівництво).
Спецрада Д 35.072.02 у Національному лісотехнічному
університеті України МОН України (79057, м. Львів, вул.
Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 258-42-57). Науковий
керівник – Шпарик Ю. С., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри лісознавства (ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Стефаника»). Опоненти: Лавний В. В., доктор с.-г. наук,
доцент, завідувач кафедри лісівництва (Національний лісотехнічний університет України); Лосюк В. П., кандидат
с.-г. наук, науковий співробітник (Національний природний парк «Гуцульщина»). (387/4)
Міндер Вікторія Володимирівна, завідувач навчально-науково-виробничої лабораторії сучасних технологій
проектування садово-паркових об’єктів Національного
університету біоресурсів і природокористування України:
«Меліоративні властивості та композиційні особливості
паркових насаджень в умовах складного рельєфу м. Києва» (06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Юхновський В. Ю., доктор с.-г. наук, професор,
професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Клименко Ю. О., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу дендрології (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН
України); Хрик В. М., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин (Білоцерківський національний аграрний університет). (403/4)
Бойко Ганна Олексіївна, старший лаборант кафедри біології лісу та мисливствознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Мікобіота
насіння сосни звичайної Житомирського Полісся та її вплив
на ростові процеси садивного матеріалу» (06.03.01 – лісові
культури та фітомеліорація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному університеті біоресурсів і природокористування
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони,
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Пузріна Н. В.,
кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри біології лісу
та мисливствознавства (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Шлапак В. П., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісового господарства (Уманський національний університет
садівництва); Кичилюк О. В., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки). (407/4)
Карпин Наталя Іванівна, інженер Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України: «Види
роду Tilia L. в озелененні м. Львова» (06.03.01 – лісові
культури та фітомеліорадія). Спецрада Д 35.072.02 у Національному лісотехнічному університеті України МОН
України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел.
(032) 258-42-57). Науковий керівник – Заїка В. К., доктор
біол. наук, професор, професор кафедри лісівництва (Національний лісотехнічний університет України). Опоненти:
Шлапак В. П., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри лісового господарства (Уманський національний університет садівництва); Клименко Ю. О., доктор с.-г. наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу дендрології та паркознавства (Національний ботанічний сад імені
М. М. Гришка НАН України). (441/4)
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Бабань Вікторія Петрівна, асистент кафедри безпеки
життєдіяльності Білоцерківського національного аграрного університету: «Екологічна оцінка та оптимізація використання штучних рибогосподарських водойм басейну
річки Південний Буг» (03.00.16 – екологія). Спецрада К
14.083.01 у Житомирському національному агроекологічному університеті МОН України (10007, м. Житомир,
бульв. Старий, 7; тел. (0412) 22-04-17). Науковий керівник – Гамалій І. П., кандидат географ. наук, доцент, доцент
кафедри геодезії, картографії та землеустрою (Білоцерківський національний аграрний університет). Опоненти:
Клименко О. М., доктор с.-г. наук, професор, професор
кафедри менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування); Тараріко Ю. О.,
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН
України, завідувач відділення агроресурсів і використання
меліорованих земель (Інститут водних проблем і меліорації НААН України). (455/4)
Копій Марія Леонідівна, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Національного лісотехнічного університету України: «Фітомеліоративна роль
рослинного покриву у відтворенні девастованих земель в
межах сірчаних розробок Західного Лісостепу» (03.00.16 –
екологія). Спецрада К 14.083.01 у Житомирському національному агроекологічному університеті МОН України
(10007, м. Житомир, бульв. Старий, 7; тел. (0412) 22-0417). Науковий керівник – Кучерявий В. П., доктор с.-г. наук,
професор, професор кафедри ландшафтної архітектури,
садово-паркового господарства та урбоекології (Національний лісотехнічний університет України). Опоненти: Міронова Н. Г., доктор с.-г. наук, доцент, професор кафедри
екології (Хмельницький національний університет); Попович В. В., кандидат с.-г. наук, доцент, начальник кафедри
екологічної безпеки (Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності ДСНС України). (456/4)
Кулик Світлана Миколаївна, молодший науковий співробітник сектору економіки Інституту сільського господарства
Західного Полісся НААН України: «Ефективність удобрення
сої залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту в
умовах Західного Полісся» (06.01.04 – агрохімія). Спецрада Д 26.004.04 у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Польовий В. М., доктор с.-г. наук, професор, членкореспондент НААН України, директор (Інститут сільського
господарства Західного Полісся НААН України). Опоненти:
Лопушняк В. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства (Львівський національний аграрний університет); Шевчук М. Й., доктор с.-г. наук,
професор, завідувач кафедри лісового і садово-паркового
господарства (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (471/4)
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Харкевич Наталія Валеріївна, старший викладач кафедри історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука МОН України:
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
«Переселенські процеси в Україні у 1944 – 1953 pp.: на
матеріалах Волинської і Рівненської областей» (07.00.01 –
історія України). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (0322)
60-34-02). Науковий керівник – Сухий О. М., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського (Львівський національний
університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти:
Патер І. Г., доктор істор. наук, професор, завідувач відділу новітньої історії (Інститут українознавства імені Івана
Крип’якевича НАН України); Кучерепа М. М., кандидат істор. наук, професор, професор кафедри історії України
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі
Українки МОН України). (71/4)
Гребенюк Валерій Станіславович, тимчасово не працює: «Становлення Британської колоніальної імперії в середині XVIII ст.» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада
К 29.053.06 у ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (073) 413-03-23). Науковий
керівник – Бурьян М. С., доктор істор. наук, професор,
професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин (ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка»). Опоненти: Дьомін О. Б., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Валюх Л. І., кандидат істор. наук, доцент, доцент
кафедри політичних наук (Рівненський державний гуманітарний університет). (103/4)
Кухлєв Антон Сергійович, тимчасово не працює: «Матеріали особового походження як джерело із соціальної
історії Південної України XVIII – XX ст.» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни). Спецрада К 29.053.06 у ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка» МОН
України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел.
(073) 413-03-23). Науковий керівник – Гедьо А. В., доктор істор. наук, професор кафедри зовнішньої політки
і дипломатії (Дипломатична академія України при МЗС
України). Опоненти: Мільчев В. І., доктор істор. наук, професор, декан історичного факультету (Запорізький національний університет); Сусликов В. Є., кандидат істор.
наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України,
м. Кривий Ріг). (104/4)
Лоштин Назарій Тарасович, завідувач відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка:
«Бібліотеки монастирів Львівської латинської митрополії
XІV – XVIII ст.: книгознавчі аспекти» (27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені
В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 3; тел. (044) 525-56-02). Науковий керівник –
Кметь В. Ф., кандидат істор. наук, доцент, директор (На38

укова бібліотека Львівського національного університету
імені Івана Франка). Опоненти: Скочиляс І. Я., доктор істор.
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри
нової і новітньої історії України (Український католицький
університет); Ціборовська-Римарович І. О., кандидат істор.
наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник відділу стародруків та рідкісних видань (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
(200/4)
Барабаш Тарас Мстиславович, молодший науковий
співробітник відділу довідкового апарату та обліку документів Центрального державного історичного архіву України, м. Львів: «Латинське письмо у міських канцеляріях
Руського воєводства XVI – XVII ст.» (27.00.02 – документознавство, архівознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН
України (03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 3; тел. (044)
525-56-02). Науковий керівник – Кметь В. Ф., кандидат
істор. наук, доцент, директор (Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка).
Опоненти: Боряк Г. В., доктор істор. наук, професор, членкореспондент НАН України, заступник директора (Інститут
історії України НАН України); Поліщук В. В., кандидат істор. наук, старший науковий співробітник відділу теорії і
методики археографії та джерелознавчих наук (Інститут
української археографії та джерелознавства НАН України).
(202/4)
Каряка Олександр Віталійович, молодший науковий
співробітник відділу «Польовий комітет» Інституту археології НАН України, завідувач Наукового архіву Інституту
археології НАН України на громадських засадах: «Ольвія
Понтійська як античне місто: історія дослідження внутрішньої структури та планування (кінець XVIII – перша третина XX ст.)» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни). Спецрада К 36.053.03 у
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України, (82100, м. Дрогобич,
вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 3-83-76). Науковий
керівник – Андрєєв В. М., доктор істор. наук, професор,
завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії
(Херсонський державний університет). Опоненти: Калакура Я. С., доктор істор. наук, професор, професор кафедри
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Ластовський В. В., доктор істор. наук, професор
кафедри міжнародних відносин (Київський національний
університет культури і мистецтв). (217/4)
Суховерська Ірина Іванівна, керівник історичного гуртка Малої академії наук при Центрі творчості дітей та юнацтва, м. Стрий: «Сучасна російська історіографія Другої
світової війни» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада К 36.053.03
у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України (82100, м. Дрогобич,
вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 3-83-76). Науковий керівник – Зашкільняк Л. О., доктор істор. наук, професор,
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завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Казьмирчук Г. Д., доктор істор. наук, професор,
професор Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка); Марущенко О. В., кандидат істор. наук, доцент, завідувач кафедри історіографії і
джерелознавства (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). (218/4)
Гордійчук Мирон Григорович, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу експозиційної та
методичної роботи Національного музею Тараса Шевченка: «Особистість, громадська і наукова діяльність
Володимира Амвросійовича Менчиця (1837 – 1916)»
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Сергійчук В. І., доктор істор. наук, професор кафедри давньої
та нової історії України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гирич І. Б.,
доктор істор. наук, завідувач відділу джерелознавства
нової історії України (Інститут української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України);
Махорін Г. Л., кандидат істор. наук, доцент кафедри суспільних наук (Житомирський національний агроекологічний університет). (419/4)
Локатир Наталія Миколаївна, завідувач відділу міжнародних зв’язків ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»: «Громадськополітична та наукова діяльність Миколи Шлемкевича
(1894 – 1966 pp.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада
Д 20.051.05 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018,
м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (03422)
3-15-74). Науковий керівник – Кугутяк М. В., доктор істор. наук, професор, декан факультету історії, політології
і міжнародних відносин (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти:
Лисенко О. Є., доктор істор. наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни (Інститут
історії України НАН України); Голубко В. Є., доктор істор.
наук, професор, завідувач кафедри історичного краєзнавства (Львівський національний університет імені Івана
Франка). (423/4)
Ткачук Віталій Анатолійович, тимчасово не працює:
«Українські православні антимінси XVII – XVIII ст.: система
функціонування та смислове навантаження» (07.00.01 –
історія України). Спецрада Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Ульяновський В. І., доктор істор. наук, професор, викладач кафедри давньої та
нової історії України (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Яременко М. В., доктор
істор. наук, професор кафедри історії (Національний уніСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

верситет «Києво-Могилянська академія»); Кізлова А. А.,
кандидат істор. наук, докторант кафедри історії факультету соціології і права (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). (442/4)
Лук’янець Катерина Юріївна, молодший науковий
співробітник відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського: «Організовані набори робітників в
УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х – середина
1980-х pp.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д
26.001.20 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник –
Божко О. І., кандидат істор. наук, доцент кафедри давньої
та нової історії України (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Даниленко В. М., доктор
істор. наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України другої половини XX століття
(Інститут історії України НАН України); Касьянова М. М., кандидат істор. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики (Донецький національний університет
імені Василя Стуса, м. Вінниця). (466/4)
Топольницька Юлія Андріївна, тимчасово не працює: «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964 –
1985 pp.): історичний аспект» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.001.20 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41).
Науковий керівник – Пижик А. М., кандидат істор. наук,
доцент, завідувач кафедри новітньої історії України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Опоненти: Ніколаєць Ю. О., доктор істор. наук, професор,
провідний науковий співробітник (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України); Крупина В. О., кандидат істор. наук, старший науковий
співробітник (Інститут історії України НАН України). (481/4)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Бабінська Соломія Ярославівна, асистент кафедри
обліку та аналізу Національного університету «Львівська
політехніка»: «Інформаційне забезпечення розробляння
та реалізації інноваційних проектів» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий керівник – Загородній А. Г., кандидат екон. наук,
професор, професор кафедри обліку та аналізу (Національний університет «Львівська політехніка»). Опоненти:
Яковлєв А. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу (Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН
України); Штангрет А. М., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування (Українська академія друкарства МОН
України). (69/4)
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Бортнікова Мар’яна Григорівна, старший викладач
кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»: «Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління
підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий
керівник – Кузьмін О. Є., доктор екон. наук, професор,
директор ННІ економіки і менеджменту (Національний
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Кузнецова І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної
діяльності (Одеський національний економічний університет МОН України); Кужда Т. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України). (70/4)

Ільченко Вікторія Миколаївна, старший викладач
кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів: «Удосконалення
механізму сталого розвитку регіону» (08.00.05 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка).
Спецрада Д 26.006.08 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1;
тел. (044) 456-58-47). Науковий керівник – Громоздова Л. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
регіоналістики і туризму (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Прокопенко О. В., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки (Київський національний університет технологій та дизайну МОН України); Саркісян Л. Г., кандидат
екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних
відносин (Донецький національний університет імен
Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (106/4)

Нісходовська Олена Юріївна, технік кафедри інформаційних технологій Подільського державного
аграрно-технічного університету: «Конкурентоспроможність підприємств по вирощуванню круп’яних культур»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада К 26.142.03 у
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044)
490-95-00). Науковий керівник – Романова Л. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу ННІ
менеджменту, економіки та фінансів (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). Опоненти:
Драган О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці (Національний університет харчових технологій МОН України);
Лавриненко С. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри
менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука (Житомирський національний агроекологічний університет). (77/4)

Александрова Олена Юріївна, старший викладач кафедри економічної теорії та права Українського державного університету залізничного транспорту: «Державне
регулювання механізму забезпечення економічної безпеки регіонів» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 64.820.05 в
Українському державному університеті залізничного
транспорту МОН України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96). Науковий керівник –
Дикань В. В., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри управління та адміністрування (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна, ННІ «Каразінська школа бізнесу»). Опоненти: Мних О. Б., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу і
логістики (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Аванесова Н. Е., доктор екон.
наук, доцент, професор кафедри фінансів та кредиту
(Харківський національний університет будівництва та
архітектури МОН України). (111/4)

Черняєва Олександра Олександрівна, викладач кафедри економіки та управління підприємством ННІ менеджменту, економіки та фінансів ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»: «Інформаційне забезпечення управління витратами підприємств переробної
промисловості» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада К 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Захожай В. Б., доктор екон. наук, професор, провідний науковий працівник (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Сазонець І. Л., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування);
Туболець К. Г., кандидат екон. наук, економіст аналітичного відділу (ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»). (78/4)

Коваленко Євген Володимирович, асистент кафедри
економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
Сумського державного університету: «Організаційно-економічний механізм управління корпоративною соціальною
відповідальністю» (08.00.03 – економіка та управління
національним господарством). Спецрада Д 26.062.02 у
Національному авіаційному університеті МОН України
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044)
406-77-39). Науковий керівник – Харчишина О. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності підприємств (Національний авіаційний університет МОН України). Опоненти:
Колот А. М., доктор екон. наук, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України); Царик І. М., кандидат екон. наук, доцент кафедри
управління персоналом та економіки праці (Чернігівський
національний технологічний університет МОН України).
(164/4)
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Харченко Марина Валеріївна, викладач навчального
відділу Кременчуцького льотного коледжу Національного
авіаційного університету: «Управління логістичними витратами аеропорту» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності).
Спецрада Д 26.062.02 у Національному авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта
Комарова, 1; тел. (044) 406-77-39). Науковий керівник –
Григорак М. Ю., кандидат екон. наук, доцент, завідувач
кафедри логістики (Національний авіаційний університет
МОН України). Опоненти: Поповиченко І. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України);
Павелко В. Ю., кандидат екон. наук, генеральний директор
(ТОВ «Запорізька хендлінгова компанія»). (165/4)

(08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада К 26.891.01 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17;
тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник – Никифоренко В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
управління персоналом і економіки праці (Одеський національний економічний університет МОН України). Опоненти: Семикіна М. В., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри економіки та підприємництва (Центральноукраїнський національний технічний університет МОН України);
Герасименко Г. В., кандидат екон. наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник відділу
досліджень людського розвитку (Інститут демографії та
соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України).
(169/4)

Цимбалістова Олена Абдурахимівна, викладач навчального відділу Кременчуцького льотного коледжу
Національного авіаційного університету: «Логістичне забезпечення інноваційної активності авіакомпанії»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.062.02
у Національному авіаційному університеті МОН України
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044)
406-77-39). Науковий керівник – Григорак М. Ю., кандидат
екон. наук, доцент, завідувач кафедри логістики (Національний авіаційний університет МОН України). Опоненти:
Чухрай Н. І., доктор екон. наук, професор, проректор з
наукової роботи (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України); Кривов’язюк І. В., кандидат екон.
наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Луцький національний технічний університет МОН України). (166/4)

Корнієнко Тетяна Олександрівна, викладач кафедри
фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного університету імені П. Г. Тичини
МОН України: «Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – економіка та
управління підприємствами – 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 – Непочатенко О. О., доктор екон. наук, професор,
ректор (Уманський національний університет садівництва
МОН України). Опоненти: Грушко В. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту
(Університет економіки та права «КРОК» МОН України);
Ксенофонтов М. М., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України). (170/4)

Авраменко Юлія Олексіївна, молодший науковий
співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України: «Підвищення конкурентоспроможності
фермерських господарств в Україні» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 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
консультант – Заяць В. М., доктор екон. наук, завідувач
кафедри земельного кадастру (Національний університет
біоресурсів і природокористування України МОН України).
Опоненти: Збарський В. К., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри економіки підприємства імені професора І. Н. Романенка (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України); Корінець Р. Я., кандидат екон. наук, радник (Всеукраїнська
громадська організація «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»). (167/4)
Табанова Анастасія Іванівна, викладач кафедри управління персоналом і економіки праці Одеського національного економічного університету: «Соціально-економічні та інституційні аспекти ґендерної політики в Україні»
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Лисичко Андріяна Михайлівна, викладач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Економічний аналіз лісогосподарської діяльності» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 у
Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська,
103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник – Євдокимов В. В., доктор екон. наук, професор, ректор (Житомирський державний технологічний університет МОН України). Опоненти: Осадча Т. С., доктор екон. наук, доцент,
професор кафедри економіки, фінансів і підприємництва (Херсонський державний університет МОН України);
Чік М. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
бухгалтерського обліку (Львівський торговельно-економічний університет МОН України). (297/4)
Шаповалова Еліна Пилипівна, заступник генерального директора з маркетингу ТОВ зовнішньоторговельної
фірми «Арніка», м. Краматорськ: «Формування партнерських відносин зі споживачами на засадах етичного маркетингу» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 456-98-73). Науковий
керівник – Решетнікова І. Л., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри маркетингу (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Литовченко І. Л., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Одеський
національний економічний університет МОН України); Колесник М. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
маркетингу (Національний авіаційний університет МОН
України). (299/4)
Іриневич Юлія Валеріївна, науковий співробітник сектору методології статистики відділу технологій обробки
статистичної інформації ДНУ «Інститут освітньої аналітики»: «Статистичне оцінювання молодіжного ринку праці
України» (08.00.10 – статистика). Спецрада Д 26.006.07
у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 272-54-70). Науковий
керівник – Бараник З. П., доктор екон. наук, професор,
заступник завідувача кафедри статистики (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» МОН України). Опоненти: Кулинич Р. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри математики,
статистики та інформаційних технологій (Хмельницький
університет управління та права МОН України); Пономаренко І. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
економічної кібернетики та маркетингу (Київський національний університет технологій та дизайну МОН України).
(300/4)
Пархета Людмила Віталіївна, аспірант з відривом від
виробництва кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Медичне страхування та його роль у фінансовому забезпеченні системи охорони здоров’я в Україні»
(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 – Гаманкова О. О., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри страхування (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
МОН України). Опоненти: Нечипорук Л. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економічної теорії
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого МОН України); Пікус Р. В., кандидат екон. наук,
професор, професор кафедри страхування, банківської
справи та ризик-менеджменту (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка МОН України). (301/4)
Ткаченко Микола Анатолійович, провідний фінансовий аналітик ТОВ «Рюрік»: «Методи та моделі управління ризиками проектів у сфері інформаційних технологій»
(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці). Спецрада Д 26.006.07 у ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
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Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 272-54-70). Науковий керівник –
Лазарєва С. Ф., кандидат екон. наук, доцент, заступник
завідувача кафедри інформаційного менеджменту (ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Бабенко В. О.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України);
Мельник Г. В., кандидат екон. наук, асистент кафедри прикладної математики та інформатики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України).
(304/4)
Каток Вікторія Вікторівна, головний державний ревізор-інспектор відділу доходів бюджетів по платежах
управління координації бюджетного процесу департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС
України: «Макроекономічне прогнозування та планування
доходів Державного бюджету України» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 27.855.01 в Університеті державної фіскальної
служби України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий керівник –
Рябчук О. Г., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
обліку та аудиту (Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Бондарук Т. Г., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Національна академія статистики, обліку та аудиту); Богдан І. В., кандидат екон. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного
забезпечення фінансово-економічних досліджень (ДННУ
«Академія фінансового управління»). (306/4)
Дзюбенко Олег Миколайович, директор ДП «Малинське лісове господарство»: «Економічний аналіз фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств»
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 у
Житомирському державному технологічному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська,
103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник – Євдокимов В. В., доктор екон. наук, професор, ректор (Житомирський державний технологічний університет). Опоненти:
Зоріна О. А., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
обліку та оподаткування (Національна академія статистики, обліку та аудиту Держстату України); Чік М. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського
обліку (Львівський торговельно-економічний університет
МОН України). (311/4)
Коробкова Олена Миколаївна, старший викладач кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт»
Одеського національного морського університету: «Організаційно-економічні основи регулювання митної брокерської діяльності» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 41.177.02 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
НАН України (65044, м. Одеса, Французький бульв., 29; тел.
(048) 722-29-05). Науковий керівник – Липинська О. А.,
доктор екон. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу ринку транспортних
послуг (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України). Опоненти: Кібік О. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри національної
економіки (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України); Запорожець О. Ф., кандидат
екон. наук, доцент кафедри менеджменту (Міжнародний
гуманітарний університет МОН України). (312/4)
Мінєнкова Олена Вадимівна, викладач кафедри вищої математики та економіко-математичних методів Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця: «Моделювання оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників»
(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці). 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 – Малярець Л. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та економіко-математичних методів
(Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця). Опоненти: Кизим М. О., доктор екон.
наук, професор, директор (НДЦ індустріальних проблем
розвитку НАН України); Проскурович О. В., кандидат екон.
наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем і
моделювання в економіці (Хмельницький національний
університет). (313/4)
Глізнуца Марина Юріївна, старший викладач кафедри
організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: «Управління розвитком інноваційного
потенціалу України та її регіонів» (08.00.03 – економіка
та управління національним господарством). Спецрада Д
64.251.01 у НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН
України (61166, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а; тел. (057)
702-08-67). Науковий керівник – Перерва П. Г., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва та управління персоналом (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).
Опоненти: Хамініч С. Ю., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри економічної теорії і маркетингу (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара);
Шликова В. О., кандидат екон. наук, науковий співробітник відділу промислової політики та енергетичної безпеки (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України).
(314/4)
Музиченко Микола Володимирович, старший викладач
кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН
України: «Диверсифікація ринку природного газу ЄС в
контексті забезпечення енергетичної безпеки» (08.00.02 –
світове господарство і міжнародні економічні відносини).
Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному уніСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, площа Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науковий
керівник – Сідоров В. І., кандидат екон. наук, професор,
професор кафедри міжнародних економічних відносин
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Якубовський С. О., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова МОН України); Підчоса О. В., кандидат екон. наук, асистент кафедри
міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). (316/4)
Бунтов Іван Юрійович, молодший науковий співробітник відділу промислової політики та енергетичної безпеки НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України:
«Державна підтримка розвитку біотехнологій в Україні»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 64.251.01 у НДЦ індустріальних
проблем розвитку НАН України (61166, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а; тел. (057) 702-08-67). Науковий керівник –
Бєлікова Н. В., доктор екон. наук, доцент, учений секретар
(НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України). Опоненти: Лапко О. О., доктор екон. наук, професор, завідувач
кафедри фінансів та кредиту (Міжнародний університет
фінансів); Манойленко О. В., доктор екон. наук, професор,
директор ННІ економіки, менеджменту і міжнародного
бізнесу (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»). (317/4)
Соколенко Анна Сергіївна, асистент кафедри туризму
і готельного господарства Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова:
«Відновлення трудового потенціалу регіонів в санаторнокурортних комплексах» (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
керівник – Писаревський І. М., доктор екон. наук, професор кафедри туризму і готельного господарства, декан факультету менеджменту (Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова).
Опоненти: Гонта О. І., доктор екон. наук, професор, директор ННІ економіки (Чернігівський національний технологічний університет); Перепелюкова О. В., кандидат екон.
наук, старший викладач кафедри міжнародного бізнесу
та економічного аналізу (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). (325/4)
Корнійчук Ангеліна Анатоліївна, старший викладач
кафедри економіки та підприємництва Житомирського
державного технологічного університету: «Стратегічна
діагностика виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.058.01 у Національному університеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68;
43
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тел. (044) 289-96-00). Науковий керівник – Тарасюк Г. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і туризму (Житомирський державний технологічний
університет). Опоненти: Кузнецова І. О., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту організацій
та ЗЕД (Одеський національний економічний університет
МОН України); Крисанов Д. Ф., доктор екон. наук, професор, керівник Інституту економіки і бізнесу (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України).
(326/4)
Мелех Ярослав Романович, асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені
Івана Франка: «Облік і аналіз нематеріальних спортивних
активів футбольних клубів» (08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності).
Спецрада К 35.840.03 у Львівському торговельно-економічному університеті Укоопспілки (79005, м. Львів, вул.
Туган-Барановського, 10; тел. 295-81-90). Науковий керівник – Дутчак І. Б., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Легенчук С. Ф., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту
(Житомирський державний технологічний університет
МОН України); Чік М. Ю., кандидат екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку (Львівський торговельноекономічний університет). (352/4)
Ребрина Ніна Геннадіївна, завідувач денного відділення Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету Укоопспілки: «Організаційно-економічні засади інноваційного екобезпечного
розвитку 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 – Скороход І. С.,
кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
Опоненти: Коломицева О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та
маркетингу (Черкаський державний технологічний університет МОН України); Жук П. В., кандидат екон. наук,
старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування (ДУ «Інститут
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН
України»). (353/4)
Корнелюк Ольга Антонівна, молодший науковий співробітник Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки: «Активізація транскордонного співробітництва міських поселень» (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 проек44

тами (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Карий О. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту організацій
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України); Зеліч В. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту
(Ужгородський національний університет МОН України).
(354/4)
Магута Ольга Вікторівна, головний економіст відділу валютного контролю зовнішньоекономічних операцій
управління валютного контролю AT «Ощадбанк»: «Інноватизація вищої освіти в Україні на основі залучення цільового капіталу (ендавменту)» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада К 26.891.01
в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості
України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник –
Залознова Ю. С., доктор екон. наук, старший науковий
співробітник, член-кореспондент НАН України, заступник
директора з наукової роботи (Інститут економіки промисловості НАН України). Опоненти: Касич А. О., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Київський національний університет технологій та дизайну
МОН України); Карзун І. Г., кандидат екон. наук, головний
спеціаліст відділу розвитку науково-технічної інфраструктури департаменту науково-технічного розвитку МОН
України. (355/4)
Павленко Алла Олегівна, аспірант Сумського національного аграрного університету: «Управління стимулюванням попиту в маркетинговій діяльності фермерських
господарств» (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). Науковий керівник – Лозинська І. В.,
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки
(Сумський національний аграрний університет). Опоненти:
Яців І. Б., доктор екон. наук, доцент, проректор з наукової
роботи (Львівський національний аграрний університет);
Корнієцький О. В., доктор екон. наук, доцент, професор
кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). (363/4)
Краля Вікторія Григорівна, старший викладач кафедри
організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка: «Стратегічне управління організаційними трансформаціями аграрних підприємств тваринницького напряму» (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). Науковий керівник – Турченко М. М., кандидат екон. наук, професор,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18
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професор кафедри організації виробництва, бізнесу та
менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка).
Опоненти: Данько Ю. І., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри статистики, аналізу господарської діяльності
та маркетингу (Сумський національний аграрний університет); Аранчій В. І., кандидат екон. наук, професор, ректор
(Полтавська державна аграрна академія). (364/4)
Іваночко Надія Володимирівна, тимчасово не працює:
«Управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті МОН України (80381, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1;
тел. (032) 224-23-35). Науковий керівник – Баланюк І. Ф.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і
аудиту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Сахацький М. П.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Одеська державна академія будівництва та архітектури); Свиноус І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування (Білоцерківський
національний аграрний університет). (365/4)
Левченко Катерина Михайлівна, аспірант з відривом
від виробництва кафедри фінансових ринків ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»: «Фінансові послуги з управління активами інституційних інвесторів» (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 – Дегтярьова Н. В., кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри фінансових
ринків (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти:
Корнєєв В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу фінансової політики (Державний НДІ інформатизації
та моделювання економіки Мінекономрозвитку України);
Рябокінь М. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансових ринків (Університет державної фіскальної служби України ДФС України). (366/4)
Хрутьба Юлія Сергіївна, асистент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету: «Оптимізація логістичних товаротранспортних
потоків підприємств на еколого-економічних засадах»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.001.12 у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська,
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Купалова Г. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
екологічного менеджменту та підприємництва (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Крикавський Є. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу і логістики (Національний
університет «Львівська політехніка»); Гаврилюк Н. М., канСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

дидат екон. наук, старший викладач кафедри організації
авіаційних перевезень (Національний авіаційний університет). (367/4)
Сікорський Юрій Миколайович, заступник директора з
питань управління персоналом ТОВ «Уніхімтєк-Україна»:
«Формування системи мобільності людських ресурсів в
ТНК» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Заблоцька Р. О.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Столярчук Я. М., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної
економіки (ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Ромащенко Т. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри
економіки та міжнародних економічних відносин ННІ економіки і права (Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького МОН України). (368/4)
Скоринін Андрій Петрович, аспірант Класичного приватного університету: «Регулювання національної економіки на засадах формування конкурентоспроможної
податкової політики України» (08.00.03 – економіка та
управління національним господарством). Спецрада Д
17.127.01 у Класичному приватному університеті (69002,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-5863). Науковий керівник – Покатаєва О. В., доктор екон.
наук, професор, перший проректор (Класичний приватний університет). Опоненти: Мельник М. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач сектору просторового розвитку (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього» НАН України); Кузьминчук Н. В., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). (371/4)
Капущак Валентин Володимирович, радник служби
Спостережної ради АКБ «Індустріалбанк»: «Конкурентна
політика в банківському секторі національної економіки»
(08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий керівник – Трохимець О. І., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
економічної теорії, національної та міжнародної економіки (Класичний приватний університет). Опоненти: Олешко А. А., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
фінансових ринків (Університет державної фіскальної
служби України ДФС України); Якименко-Терещенко Н. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та обліку (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету МОН України). (372/4)
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Д’яченко Антон Володимирович, директор ТОВ
«СТРОЙГРУПА-2006», м. Київ: «Кредитна складова фінансування житлового будівництва в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 27.855.01 в Університеті
державної фіскальної служби України ДФС України (08201,
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-09-94).
Науковий керівник – Белінська Я. В., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
(Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Забаштанський М. М., доктор екон. наук, доцент,
декан факультету життєдіяльності, природокористування і туризму (Чернігівський національний технологічний
університет); Адамик Б. П., кандидат екон. наук, доцент,
декан факультету банківського бізнесу (Тернопільський
національний економічний університет). (385/4)
Кравцова Ірина Вікторівна, провідний фахівець кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету: «Глобальні ланцюги створення вартості в секторах світової економіки»
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні
відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Сіденко С. В., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин і бізнесу (Національний авіаційний
університет). Опоненти: Левківський В. М., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри математики та економіки (Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка); Тіпанов В. В., кандидат екон. наук,
доцент, доцент кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»). (438/4)

но-економічного університету МОН України: «Механізм
зовнішньоекономічної адаптації підприємств до умов євроінтеграційних процесів» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул.
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий керівник – Нижник В. М., доктор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Хмельницький
національний університет МОН України). Опоненти: Мельник О. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
зовнішньоекономічної та митної діяльності (Національний
університет «Львівська політехніка» МОН України); Михайлов А. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (Сумський національний аграрний університет
МОН України). (440/4)
Костюк Тетяна Олексіївна, асистент кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Пріоритети економічної безпеки сільського господарства України» (08.00.03 – економіка та управління національним
господарством). Спецрада Д 26.004.01 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Терещенко В. К.,
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки праці та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Залізко В. Д., доктор екон. наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку
сільських територій (ННЦ «Інститут аграрної економіки»
НААН України); Курмаєв П. Ю., доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку та економічної
безпеки (Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини). (445/4)

Головчук Юлія Олександрівна, викладач кафедри менеджменту Вінницького кооперативного інституту Центральної спілки споживчих товариств України: «Управління інноваційним потенціалом підприємства на основі
маркетингу взаємодії» (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 – Стадник В. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування і готельноресторанної справи (Хмельницький національний університет МОН України). Опоненти: Гарафонова О. І., доктор
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Хачатрян В. В.,
кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки
та міжнародних відносин (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету МОН України). (439/4)

Печерський Вадим Васильович, генеральний директор ТОВ «Пан Агро холдинг»: «Розвиток корпоративного управління інтегрованими підприємствами аграрного
сектору» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д
26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий
керівник – Резнік Н. П., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі (Національний університет біоресурсів і природокористування
України). Опоненти: Нестерчук Ю. О., доктор екон. наук,
професор, декан факультету економіки і підприємництва
(Уманський національний університет садівництва); Цибал Л. І., кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (451/4)

Семенюк Ірина Юріївна, асистент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговель-

Землячова Ольга Андріївна, асистент кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»: «Взаємодія банків і
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страхових компаній: передумови, тенденції, шляхи розвитку» (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 – Лазепко І. М., кандидат екон. наук, доцент, пенсіонер. Опоненти: Вовчак О. Д., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування (Університет банківської справи МОН
України); Олійник Г. І., кандидат екон. наук, асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України). (457/4)

народні 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 – Антонюк Л. Л., доктор екон. наук, професор,
проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН
України). Опоненти: Філіпенко А. С., доктор екон. наук,
професор, професор кафедри міжнародних економічних
відносин (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Красовська О. Ю., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»). (467/4)

Ананьєв Микола Юрійович, старший викладач кафедри
міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Глобальні
детермінанти розвитку ринків цінних паперів» (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)
456-58-47). Науковий керівник – Мозговий О. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти:
Луцишин З. О., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України); Брус С. І., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу
грошово-кредитних відносин (ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»). (460/4)

Кириленко Ліана Вікторівна, асистент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету: «Сучасні підходи
до моніторингу і діагностики діяльності підприємства»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.051.08 у
Запорізькому національному університеті МОН України
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061)
764-45-46). Науковий керівник – Шмиголь Н. М., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування (Запорізький національний університет). Опоненти: Хрущ Н. А., доктор екон. наук, професор, академік
Академії економічних наук України, завідувач кафедри
фінансів, банківської справи та страхування (Хмельницький національний університет); Козик В. В., кандидат екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій (Національний університет «Львівська
політехніка»). (497/4)

Денисенко Вікторія Олександрівна, старший викладач
кафедри економіки та міжнародних економічних відносин
Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького: «Вплив трансформації відносин власності на формування середнього класу в регіонах України» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка). Спецрада Д 73.053.05 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН
України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. 3702-01). Науковий керівник – Кукурудза І. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин (Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького МОН України).
Опоненти: Бухаріна Л. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики (Запорізький національний університет
МОН України); Богуславська С. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій (Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ
«Університет банківської справи»). (462/4)
Сандул Марія Станіславівна, тимчасово не працює:
«Глобальна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти» (08.00.02 – світове господарство і міжСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

Павлюк Тетяна Сергіївна, старший викладач кафедри
міжнародних економічних відносин Запорізького національного технічного університету: «Сучасні методи управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада
Д 17.051.08 у Запорізькому національному університеті
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66;
тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Шмиголь Н. М.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку та
оподаткування (Запорізький національний університет).
Опоненти: Нижник В. М., доктор екон. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи (Хмельницький національний
університет); Завербний А. С., кандидат екон. наук, доцент,
доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності (Національний університет «Львівська політехніка»).
(498/4)
Худолєй Ліна Володимирівна, викладач кафедри
міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії Запорізького національного університету: «Інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки
підприємств машинобудування» (08.00.04 – економіка
та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 17.051.08 у Запорізькому націо47

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
нальному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий
керівник – Череп А. В., доктор екон. наук, професор, декан економічного факультету (Запорізький національний
університет). Опоненти: Кузьмін О. Є., доктор екон. наук,
професор, академік Академії економічних наук України,
директор ННІ економіки і менеджменту (Національний
університет «Львівська політехніка»); Малюта Л. Я., кандидат екон. наук, доцент, заступник завідувача кафедри
менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
(Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя). (499/4)

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
МОН України (87500, м. Маріуполь, вул. Університетська,
7; тел. (0629) 44-63-13). Науковий керівник – Белопольський М. Г., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, завідувач кафедри обліку і аудиту (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України). Опоненти: Рекова Н. Ю., доктор екон.
наук, професор, професор кафедри економіки підприємства (Донбаська державна машинобудівна академія МОН
України); Рева О. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри
менеджменту (ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет» МОН України, м. Покровськ). (516/4)

Кучер Роман-Даниїл Аскольдович, інженер відділу
проблем нафтової геофізики Інституту геології і геохімії
горючих копалин НАН України: «Державне регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури АПК України»
(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 – Волошин В. І., кандидат екон. наук, старший науковий
співробітник, директор Регіональної філії Національного
інституту стратегічних досліджень у м. Львові. Опоненти:
Готра В. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри
економіки підприємства (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України); Попадинець Н. М., кандидат екон. наук, науковий співробітник відділу регіональної
економічної політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього» НАН України). (511/4)

Чигарьов Дмитро Валерійович, начальник відділу
морського страхування ПрАТ СК «Азинко», м. Маріуполь:
«Управління ефективністю розвитку промислового підприємства на стратегічну перспективу» (08.00.04 – економіка і управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» МОН України (87500,
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 44-6313). Науковий керівник – Белопольський М. Г., доктор
екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, завідувач кафедри обліку і аудиту (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України). Опоненти: Горовий Д. А., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри міжнародної економіки (Харьківський
національний автомобільно-дорожній університет МОН
України); Андрющенко І. Є., доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
(Запорізький національний технічний університет). (517/4)

Павлова Марина Борисівна, старший викладач кафедри товарознавства, комерційної діяльності та митної
справи Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Укоопспілки: «Управління асортиментом товарів в роздрібних мережах крупноформатних
підприємств торгівлі» (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 – Апопій В. В.,
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики (Львівський торговельноекономічний університет Центральної спілки споживчих
товариств України). Опоненти: Ільченко Н. Б., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри торговельного підприємництва та логістики (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України); Хомів О. В.,
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та
економічної безпеки (Львівський державний університет
внутрішніх справ МОН України). (512/4)

Жихарцева Олена Олександрівна, аспірант кафедри
теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного університету Центральної спілки
споживчих товариств України: «Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем» (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 – Куцик В. І., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки (Львівський торговельно-економічний університет Центральної
спілки споживчих товариств України). Опоненти: Кундицький О. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту (Львівський національний університет імені
Івана Франка МОН України); Сментина Н. В., доктор екон.
наук, доцент, завідувач кафедри економіки та управління
бізнесу (Одеський національний економічний університет
МОН України). (518/4)

Корольов Петро Володимирович, директор ТОВ «Білдом», м. Одеса: «Ризикоорієнтоване управління оновленням стану основних засобів промислових підприємств»
(08.00.04 – економіка і управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 12.052.02 у
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Думич Наталія Богданівна, викладач кафедри менеджменту Вінницького кооперативного інституту: «Адаптація
досвіду державного регулювання інфляційних процесів у
трансформаційних економіках до умов сучасного розвитку економіки України» (08.00.03 – економіка та управління національним господарством). Спецрада Д 35.840.01
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
у Львівському торговельно-економічному університеті
Центральної спілки споживчих товариств України (79005,
м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 30; тел. 275-65-50).
Науковий керівник – Башнянин Г. І., доктор екон. наук,
професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної
економіки (Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих товариств України).
Опоненти: Макара О. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів та кредиту (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН
України); Черничко Т. В., доктор екон. наук, професор,
завідувач кафедри фінансів (Мукачівський державний
університет МОН України). (519/4)
Персій Юрій Олександрович, головний бухгалтер ПП
Лисичанське юридичне бюро «Щит»: «Узгодження методів управління затратами промислових підприємств»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). 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
керівник – Клюс Ю. І., доктор екон. наук, доцент, завідувач
кафедри обліку і оподаткування (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). Опоненти:
Труніна І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри туризму (Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського); Курило О. Б., кандидат
екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів (Національний університет «Львівська політехніка»). (520/4)
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Полисаєв Олександр Олександрович, тимчасово не
працює: «Лідерство в контексті суспільних трансформацій: соціально-філософський аналіз» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада К
27.053.05 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН
України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник –
Рик С. М., кандидат філософ. наук, доцент, проректор з
наукової роботи (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України). Опоненти: Козловець М. А., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри філософії
(Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України); Кисельов С. О., кандидат філософ. наук,
доцент, доцент кафедри філософії (Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України).
(154/4)
Лисак Ігор Станіславович, викладач суспільних дисциплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу: «Проблема ненасилля в контексті модернізації сучасного українського суспільства»
(09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).
Спецрада К 27.053.05 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди» МОН України (08401, м. Переяслав-ХмельСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89).
Науковий керівник – Рик С. М., кандидат філософ. наук,
доцент, проректор з наукової роботи (ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» МОН України). Опоненти: Бойченко М. І., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Ханас У. Я., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри філософії (ДВНЗ «Ужгородський національний
університет» МОН України). (155/4)
Шаталова Ярославна Олександрівна, тимчасово не працює: «Корпоратократія в суспільстві ризику»
(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 – Корабльова Н. С., доктор філософ. наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України).
Опоненти: Висоцька О. Є., доктор філософ. наук, доцент,
завідувач кафедри філософії (КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської облради);
Чистіліна Т. О., кандидат філософ. наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчально-наукового інституту (ДВНЗ
«Університет банківської справи» МОН України). (195/4)
Чернієнко Ольга Володимирівна, аспірант кафедри філософії Національного аерокосмічного університету імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: «Візуалізація ідентичності суб’єкта у соціальному просторі інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз)» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спецрада Д 08.051.11 у Дніпровському національному
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий
керівник – Кузнецов А. Ю., доктор філософ. наук, доцент,
професор кафедри філософії (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»). Опоненти: Панфілов О. Ю., доктор
філософ. наук, професор, професор кафедри філософії
(Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба); Тарасова Н. Ю., кандидат філософ. наук, доцент,
доцент кафедри філософії і педагогіки (ДВНЗ «Національний гірничий університет»). (226/4)
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Круглій Аліна Миколаївна, провідний фахівець відділу академічної мобільності Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «Ораторсько-проповідницька проза і величальна поезія другої половини ХІІІ –
середини XVI ст.: ґенеза, художня специфіка» (10.01.01 –
українська література). Спецрада Д 26.001.15 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Штонь Г. М., док49
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тор філол. наук, професор. Опоненти: Білоус П. В., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Мишанич Я. О., кандидат філол. наук, науковий співробітник
відділу давньої української літератури (Інститут літератури
імені Т. Г. Шевченка НАН України). (9/4)
Завадська Наталія Василівна, співробітник бібліотеки
Житомирського національного агроекологічного університету: «Міфопоетика онтологічного простору у прозі Марії Матіос» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д
26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044)
279-10-84). Науковий керівник – Білоус П. В., доктор філол. наук, професор, професор кафедри українського
літературознавства та компаративістики (Житомирський
державний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Васьків М. С., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри журналістики і міжнародних відносин (Київський національний університет культури і мистецтв);
Кравченко А. Є., кандидат філол. наук, старший науковий
співробітник відділу української літератури XX століття та
сучасного літературного процесу (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). (46/4)
Кохан Роксоляна Андріївна, аспірант кафедри світової
літератури Львівського національного університету імені
Івана Франка: «Поетологічна парадигма радості у світовій
літературі про дітей кінця XX – початку XXI ст. (на матеріалі
творів Юстейна Ґордера, Джонатана Фоера, Анни Ґавальди)» (10.01.04 – література зарубіжних країн). Спецрада Д
26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044)
279-10-84). Науковий керівник – Кушнір І. Б., кандидат філол. наук, доцент кафедри світової літератури (Львівський
національний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Висоцька Н. О., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко (Київський лінгвістичний університет);
Шапарєва Н. О., кандидат філол. наук, старший викладач
кафедри романської філології та перекладу (Харківський
національний університет імені В. І. Каразіна). (47/4)
Лаюк Мирослав Миколайович, аспірант кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»: «Карпатський текст» в творчості Василя Герасим’юка» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел.
(044) 279-10-84). Науковий керівник – Кисельова Л. О.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри літературознавства (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Тарнашинська Л. Б., доктор
філол. наук, професор, провідний науковий співробітник
відділу української літератури XX століття та сучасного літературного процесу (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України); Лебединцева Н. М., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри української філології, теорії
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та історії літератури (Інститут філології Чорноморського
національного університету імені Петра Могили). (48/4)
Коваленко Діана Олександрівна, тимчасово не працює:
«Меделювання образів часопростору в сучасному українському романі» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4;
тел. (044) 279-10-84). Науковий керівник – Левченко Г. Д.,
доктор філол. наук, доцент, доцент кафедри українського
літературознавства та компаративістики (Житомирський
державний університет імені Івана Франка). Опоненти:
Філоненко С. О., доктор філол. наук, професор, директор
(НДІ слов’янознавства та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету); Лавринович Л. Б., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри
теорії літератури та зарубіжної літератури (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
(50/4)
Федорюк Лілія Владиславівна, вихователь групи подовженого дня загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
№ 3 м. Костянтинівки Донецької області: «Концепт смерть
в українській когнітивно-мовній картині світу: структура,
статика і динаміка» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця,
вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – Загнітко А. П., доктор філол. наук, професор, членкореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології
(Донецький національний університет імені Василя Стуса).
Опоненти: Скаб М. В., доктор філол. наук, професор, професор кафедри історії та культури української мови (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Кобченко Н. В., кандидат філол. наук, докторант кафедри української мови та прикладної лінгвістики (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка). (56/4)
Шматко Інна Володимирівна, лаборант І категорії відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України: «Формування української
бджільницької термінології» (10.02.01 – українська мова).
Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий
керівник – Симоненко Л. О., кандидат філол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу лінгвістики
(Український мовно-інформаційний фонд НАН України).
Опоненти: Кочан І. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства
(Львівський національний університет імені Івана Франка);
Малевич Л. Д., кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри українознавства (Національний університет водного господарства та природокористування). (63/4)
Гайдук Неллі Анатоліївна, старший викладач кафедри
слов’янської філології та перекладу Маріупольського державного університету МОН України: «Актуальні концепти
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політичної комунікації: прагматична динаміка» (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. 6307-03). Науковий керівник – Гусєва О. І., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри слов’янської філології та
перекладу (Маріупольський державний університет МОН
України). Опоненти: Кондратенко Н. В., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
МОН України); Бабій Ю. Б., кандидат філол. наук, доцент,
доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН України). (107/4)
Столяр Марія Юріївна, менеджер з адміністративної
роботи ПП «Альфа»: «Молодіжний сленг у постмодерній
українській прозі: прагмалінгвістичний аспект» (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 – Ковалевська Т. Ю., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри української
мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Загнітко А. П., доктор
філол. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології (Донецький національний
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця);
Мартос С. А., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови (Херсонський державний університет МОН України). (108/4)
Лакомська Інна Валеріївна, аспірант кафедри української мови Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова: «Семантика і структура фразеологізмів у
газетних заголовках: впливовий аспект» (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. 63-0703). Науковий керівник – Ковалевська Т. Ю., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
МОН України). Опоненти: Краснобаєва-Чорна Ж. В., доктор філол. наук, професор, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології
(Донецький національний університет імені Василя Стуса
МОН України, м. Вінниця); Олексюк О. М., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри загальної та прикладної
лінгвістики (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН України). (109/4)
Коляденко Олена Олександрівна, молодший науковий
співробітник відділу граматики та наукової термінології
Інституту української мови НАН України: «Лексико-семантична репрезентація концепту «страх» в українській
наївній та науковій картинах світу» (10.02.01 – українська
мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української мови
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел.
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(044) 279-18-85). Науковий керівник – Казимирова І. А.,
кандидат філол. наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології (Інститут української мови НАН України). Опоненти: Голобородько К. Ю.,
доктор філол. наук, професор, декан українського мовнолітературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Цимбал Н. А., кандидат філол. наук,
професор, завідувач кафедри практичного мовознавства
(Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (134/4)
Загороднюк Оксана Андріївна, викладач кафедри іноземних мов у Національному університеті «Львівська політехніка»: «Мовчання як вираження онтологічного стану
особистості (українська поезія другої половини XX століття)» (10.01.06 – теорія літератури). 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 – Лучук Т. В.,
кандидат філол. наук, доцент (Львівський національний
університет імені Івана Франка). Опоненти: Ткаченко А. О.,
доктор філол. наук, професор кафедри теорії літератури,
компаративістики і літературної творчості (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка); Мартинюк В. О., кандидат філол. наук, молодший науковий співробітник відділу української літератури
(Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН
України). (219/4)
Некрилова Олена Леонідівна, викладач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця: «Перехідність-неперехідність дієслів у
російській мові: когнітивно-еволюційний та посибілістичний аспекти» (10.02.02 – російська мова). Спецрада
К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному
університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002,
м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Попов С. Л., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри російської мови (Харківський
національної університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Лучик А. А., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри загального та слов’янського мовознавства (Національний університет «Києво-Могилянська
академія» МОН України); Радчук О. В., кандидат філол.
наук, доцент кафедри слов’янських мов (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
МОН України). (244/4)
Власенко Марина Василівна, аспірант кафедри німецької філології і перекладу Запорізького національного університету: «Вербалізація концепту FRAU у німецькій мові
фразеологічними одиницями: лінгвокультурологічний аспект» (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 – Вапіров С. Ю., кандидат
філол. наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології
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і перекладу (Запорізький національний університет). Опоненти: Піхтовнікова Л. С., доктор філол. наук, професор,
професор кафедри німецької філології та перекладу (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Волошук В. І.,
кандидат філол. наук, доцент, професор кафедри теорії та
практики перекладу (Запорізький національний технічний
університет). (245/4)
Вецкур Тетяна Анатоліївна, старший викладач кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін ВНЗ
«ПрАТ «Волинський інститут економіки та менеджменту»:
«Соціопрагматичні особливості повчального дискурсу (на
матеріалі англомовної прози другої половини XX – початку XXI століть)» (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 – Коляда Е. К., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри практики
англійської мови (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Домброван Т. І.,
доктор філол. наук, доцент, професор кафедри граматики
англійської мови (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); Кузнецова М. О., кандидат філол. наук,
доцент кафедри теорії та практики перекладу (Запорізький національний технічний університет). (246/4)
Єфимчук Галина Олегівна, тимчасово не працює:
«Лінгвальні та соціолінгвальні особливості вербалізації концепту ARROGANCE у британській картині світу»
(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 – Рогач О. О., кандидат
філол. наук, доцент, декан факультету іноземної філології (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки). Опоненти: Єнікєєва С. М., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри англійської філології
(Запорізький національний університет); Підгорна А. Б.,
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та
практики перекладу (Запорізький національний технічний
університет). (247/4)
Суховецька Людмила Валентинівна, викладач кафедри германської філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донецький державний педагогічний
університет»: «Реалізація лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної інтенції в англійськомовному політичному дискурсі (на матеріалі мовлення електорату)»
(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 – Таценко Н. В., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри германської філології (Сумський державний університет). Опоненти: Піхтовнікова Л. С., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри німецької філології та перекладу (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»); Полховська М. В.,
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кандидат філол. наук, доцент, директор ННІ іноземної
філології (Житомирський державний університет імені
Івана Франка). (248/4)
Самойленко Олена Валентинівна, викладач кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мов Донецького національного медичного університету, м. Лиман:
«Квазікомпозити у словотвірній системі російської
мови: типологія, формальна структура, ономасіологійні розряди» (10.02.02 – російська мова). Спецрада К
08.051.05 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий
керівник – Дьячок Н. В., доктор філол. наук, доцент,
професор кафедри загального та слов’янського мовознавства (Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара). Опоненти: Лучик А. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри загального і
слов’янського мовознавства (Національний університет
«Києво-Могилянська академія»); Радчук О. В., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри слов’янських мов
(Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди). (280/4)
Кривопишина Анна Сергіївна, тимчасово не працює:
«Масова та елітарна література: природа художності в
українському романі початку XXI століття» (10.01.06 –
теорія літератури). Спецрада Д 26.133.03 у Київському
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул.
Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. 272-19-02). Науковий
керівник – Кавун Л. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української літератури та компаративістики (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького). Опоненти: Філатова О. С., доктор філол.
наук, професор, завідувач кафедри української мови та літератури (Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського); Башкирова О. М., кандидат філол.
наук, доцент кафедри української літератури і компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка).
(289/4)
Храбан Тетяна Євгенівна, викладач кафедри іноземних
мов Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут: «Концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі англійської, португальської, російської,
української мов)» (10.02.15 – загальне мовознавство).
Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий
керівник – Компанцева Л. Ф., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу
(Національна академія Служби безпеки України). Опоненти: Іванова Л. П., доктор філол. наук, професор кафедри
слов’янських мов (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова); Вакулик І. І., кандидат філол.
наук, доцент кафедри української та класичних мов (Національний університет біоресурсів і природокористування України). (379/4)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Білецька Тетяна Олександрівна, асистент кафедри
англійської філології та міжкультурної комунікації Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка: «Актуалізація категорії дейксису
у гіпертексті (на матеріалі текстів-описів товарів комерційних Інтернет-сайтів)» (10.02.04 – германські мови).
Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Верба Л. Г., кандидат філол.
наук, професор, професор кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Ільченко О. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України); Кущ Е. О., кандидат
філол. наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики
перекладу (Запорізький національний технічний університет). (384/4)
Ванг Юнгмінг (громадянин КНР), аспірант кафедри
англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка: «Прагматикокогнітивні та семантико-функційні аспекти запозичень між різносистемними
мовами (на матеріалі англійської, китайської та японської
мов)» (10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне
мовознавство). Спецрада К 35.051.15 у Львівському національнмому університеті імені Івана Франка МОН України
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 23941-04). Науковий керівник – Білинський М. Е., кандидат
філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської філології (Львівський національний університет імені Івана
Франка). Опоненти: Бондаренко І. П., доктор філол. наук,
професор, завідувач кафедри китайської, корейської та
японської філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Ісаєва О. С., кандидат філол.
наук, доцент, доцент кафедри латинської та іноземних мов
(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). (392/4)
Науменко Ольга Володимирівна, аспірант кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету імені Петра Могили:
«Фоностилістика поезії Едгара Аллана По та її відтворення
у перекладах» (10.02.16 – перекладознавство). Спецрада
К 41.053.05 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел.
(048) 723-40-98). Науковий керівник – Корольова Т. М.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Зимомря М. І., доктор
філол. наук, професор, завідувач кафедри германських
мов і перекладознавства (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Іщенко Т. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри англійської філології
та перекладу (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»).
(410/4)
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Рудник Ірина Петрівна, старший лаборант центру іспанської мови та культури Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: «Жанрово-стильові особливості малої прози Дніпрової Чайки»
(10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.001.15
у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Гаєвська Н. М., кандидат філол. наук, професор, професор
кафедри історії української літератури, теорії літератури та
літературної творчості Інституту філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мазоха Г. С., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри
української і зарубіжної літератури та методики навчання
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»); Холод Г. Я., кандидат філол. наук, професор кафедри реклами та зв’язків із
громадськістю (ВНЗ «Інститут реклами»). (413/4)
Давидюк Лілія Михайлівна, cпеціаліст із обслуговування клієнтів ПАТ «Універсал Банк»: «Народна наративна традиція Західного Полісся: статика та динаміка» (10.01.07 –
фольклористика). Спецрада Д 26.001.15 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Давидюк В. Ф., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри української літератури (Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки). Опоненти: Ярмоленко Н. М., доктор
філол. наук, професор, професор кафедри української
літератури та компаративістики (ННІ української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького); Вахніна Л. К.,
кандидат філол. наук, провідний науковий співробітник,
завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського). (416/4)
Мельник Оксана Анатоліївна, викладач кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного
інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»: «Становлення сучасної ергонімії
Вінниччини (90-ті роки XX ст. – поч. XXI ст.)» (10.02.01 –
українська мова). Спецрада К 73.053.07 у Черкаському
національному університеті імені Богдана Хмельницького
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел.
(0472) 35-53-96). Науковий керівник – Павликівська Н. М.,
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри української мови (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Торчинський М. М., доктор філол. наук, професор, завідувач
кафедри української філології (Хмельницький національний університет); Тищенко Т. М., кандидат філол. наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її
навчання (Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини). (502/4)
Юлдашева Людмила Петрівна, аспірант кафедри
українського мовознавства і прикладної лінгвістики
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повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького: «Структурно-семантичні та прагматичні особливості заголовків художніх творів кінця XX – початку XXI ст.» (10.02.01 – українська мова). Спецрада
К 73.053.07 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 35-53-96).
Науковий керівник – Шитик Л. В., доктор філол. наук,
доцент, професор кафедри українського мовознавства
і прикладної лінгвістики (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Вінтонів М. О., доктор філол. наук, професор, професор
кафедри української мови (Київський університет імені Бориса Грінченка); Колібаба Л. М., кандидат філол.
наук, старший науковий співробітник відділу граматики
та наукової термінології (Інститут української мови НАН
України). (503/4)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Безпалов Олександр Олександрович, суддя Київського апеляційного адміністративного суду: «Соціальне
забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 23931-41). Науковий керівник – Котова Л. В., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри правознавства (Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля). Опоненти: Мельничук Н. О., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Назимко О. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін (Донецький юридичний
інститут МВС України, м. Кривий Ріг). (29/4)
Грибан Інна Олександрівна, суддя Київського апеляційного адміністративного суду: «Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції України»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Татаренко Г. В., кандидат юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри конституційного права (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). Опоненти: Колєснік Т. В., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності (Харківський національний університет внутрішніх справ); Коваленко Р. І., кандидат юрид.
наук, провідний фахівець Центру проблем імплементації
Європейського соціального права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (34/4)
Родіонова Таїса Василівна, старший викладач кафедри кримінального права, кримінального процесу та
криміналістики Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова: «Місце вчинення злочину за кримі54

нальним правом України» (12.00.08 – кримінальне право
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада
Д 26.732.01 у Державному науково-дослідному інституті МВС України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а;
тел. 254-95-25). Науковий керівник – Музика А. А., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
головний науковий співробітник науково-дослідного центру (Інститут кримінально-виконавчої служби). Опоненти:
Дудоров О. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник НДЛ з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України (Луганський державний університет
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецк);
Тютюгін В. І., кандидат юрид. наук, професор, заслужений
юрист України, завідувач кафедри кримінального права
№ 1 (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). (60/4)
Артеменко Олексій Миколайович, прокурор військової прокуратури Луганського гарнізону: «Кримінологічна
характеристика та запобігання злочинам проти порядку
проходження військової служби» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-6208). Науковий керівник – Голіна В. В., доктор юрид. наук,
професор, член-кореспондент НАПрН України, головний
науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень (НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса НАПрН України). Опоненти: Бабенко А. М.,
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
історії держави і права (Одеський державний університет
внутрішніх справ); Давиденко М. Л., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). (79/4)
Павлишин Катерина Олександрівна, головний спеціаліст Львівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області: «Запобігання крадіжкам,
що вчиняються неповнолітніми» (12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (61002,
м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08). Науковий керівник – Голіна В. В., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч
науки і техніки України, професор кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти:
Денисов С. Ф., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та
кримінології (Академія державної пенітенціарної служби);
Фіалка М. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права та кримінології (Харківський національний університет внутрішніх справ). (80/4)
спецвипуск ГАЗЕТИ «освіта україни», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Сидорова Ельвіра Олександрівна, провідний фахівець
факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: «Податкові повноваження органів публічної влади в Україні» (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 – Лукашев О. А., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри фінансового права (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Лютіков П. С., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративного та господарського права (Запорізький національний університет); Якуша Н. В., кандидат
юрид. наук, суддя (Київський районний суд м. Харкова).
(122/4)

Косяченко Ксенія Едуардівна, аспірант кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Фінансово-правовий статус
бюджетних установ в Україні» (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 – Кобильнік Д. А., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри фінансового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти:
Макух О. В., доктор юрид. наук, професор кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса (Класичний приватний університет); Семенченко С. А., кандидат юрид. наук,
начальник управління доходів департаменту фінансів
(Харківська облдержадміністрація). (127/4)

Береза Юрій Миколайович, народний депутат України,
голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони
Комітету Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони: «Розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ
МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел.
(056) 370-98-00). Науковий керівник – Чаплинський К. О.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Лук’янчиков Є. Д., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»); Єфімов М. М., кандидат юрид. наук, інспектор слідчого відділення (Самарське відділення поліції ДВП
ГУНП у Дніпропетровській області). (125/4)

Золотухіна Ольга Миколаївна, приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу: «Функціональне призначення нотаріату: теоретико-правові аспекти»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К 26.130.03 у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул.
Лагерна, 30-32; тел. (044) 455-57-57). Науковий керівник –
Дідич Т. О., кандидат юрид. наук, доцент, докторант юридичного факультету (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Лемак В. В., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя Конституційного Суду України; Петришин О. О.,
кандидат юрид. наук, завідувач сектору порівняльного
правознавства (НДІ державного будівництва та місцевого
самоврядування НАПрН України). (201/4)

Герасимчук Сергій Сергійович, керівник, Адвокатське
бюро Сергія Сергійовича Герасимчука: «Розслідування хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або
громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському
державному університеті внутрішніх справ МВС України
(49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00).
Науковий керівник – Чаплинський К. О., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Мінченко С. І., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
(Національна академія внутрішніх справ); Єфімов М. М.,
кандидат юрид. наук, інспектор слідчого відділення (Самарське відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській
області). (126/4)
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

Камишанський Олексій Юрійович, начальник Управління захисту економіки у Луганській області департаменту захисту економіки Національної поліції України:
«Особливості методики розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада К 41.884.04 в Одеському державному університеті внутрішніх справ МВС України (65014, м. Одеса, вул.
Успенська, 1; тел. (048) 785-98-17). Науковий керівник –
Горбаньов І. М., кандидат юрид. наук, старший науковий
співробітник, доцент, професор кафедри криміналістики,
судової медицини та психіатрії (Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України). Опоненти: Лисенко В. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики (Університет державної фіскальної служби України); Цехан Д. М.,
кандидат юрид. наук, заступник декана з наукової роботи
(Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН України). (203/4)
Рогач Лариса Іванівна, суддя Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду: «Адміністративно-правова охорона господарських відносин в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
право; інформаційне право). Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті
МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел./
факс (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Шопіна І. М.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін
(Львівський державний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Христинченко Н. П., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри економічної безпеки та фінансових
розслідувань (Тернопільський національний економічний
університет); Шутий М. В., кандидат юрид. наук, доцент,
консультант-експерт центру організації освітньо-наукової
діяльності та міжнародних зв’язків Інституту управління
державної охорони України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (204/4)
Терехов Віталій Юрійович, тимчасово не працює: «Адміністративно-правове забезпечення місцевої безпеки в
умовах децентралізації влади в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському
національному економічному університеті МОН України
(46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел./факс (0352)
47-50-51). Науковий керівник – Гречанюк С. К., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Тернопільський національний економічний університет МОН України). Опоненти: Рибалка Н. О., доктор юрид. наук, доцент,
проректор (Національна академія прокуратури України);
Колосовський Є. Ю., кандидат юрид. наук, заступник начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності
(Університет державної фіскальної служби України ДФС
України). (205/4)
Струкова Крістіна Олексіївна, адвокат, рада адвокатів Одеської області: «Адміністративно-правове забезпечення системи безоплатної правової допомоги в Україні»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті
МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел./
факс (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Рибалка Н. О.,
доктор юрид. наук, доцент, проректор (Національна академія прокуратури України). Опоненти: Галай А. О., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Тернущак М. М., старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (ВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України).
(207/4)
Карпова Наталія Юріївна, аспірант Академії адвокатури України: «Злочини проти правосуддя, які пов’язані
з обмеженням права особи на захист» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел. (044)
246-57-87). Науковий керівник – Фесенко Є. В., доктор
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юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального
та адміністративного права (Академія адвокатури України). Опоненти: Мисливий В. А., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри публічного права (Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»); Трушківська Л. B., кандидат юрид. наук, адвокат (Адвокатське бюро Трушківської). (208/4)
Легких Віктор Вікторович, адвокат, аспірант Академії
адвокатури України: «Теоретичні питання та реалізація
апеляційного судового розгляду в кримінальному судочинстві України» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність). Спецрада К 26.122.01 в Академії адвокатури
України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел.
(044) 246-57-87). Науковий керівник – Гончаренко В. Г.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики (Академія адвокатури
України). Опоненти: Кучинська О. П., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри правосуддя (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Рожнова В. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри
кримінального процесу (Національна академія внутрішніх
справ). (209/4)
Царікова Олена Василівна, суддя Дніпропетровського
окружного адміністративного суду: «Адміністративно-правові засади державного контролю за діяльністю банків в
Україні» (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 – Теремецький В. І., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
університетської освіти і права (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опоненти: Кобзар О. Ф.,
доктор юрид. наук, доцент, т. в. о. завідувача докторантури
та аспірантури (Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ); Вікторчук М. В., кандидат юрид. наук,
доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування). (210/4)
Чижов Денис Анатолійович, аспірант кафедри галузевих юридичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Правовий механізм соціального захисту людини в умовах військових
конфліктів» (12.00.05 – трудове право; право соціального
забезпечення). Спецрада Д 64.086.03 у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057)
704-93-61). Науковий керівник – Купіна Л. Ф., кандидат
юрид. наук, доцент, професор кафедри галузевих юридичних дисциплін (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Шумило М. М.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник відділу
проблем цивільного, трудового та підприємницького права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
України); Юшко А. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри трудового права (Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого). (211/4)
Купар Дар’я Юріївна, прокурор Харківської місцевої
прокуратури № 2 Харківської області: «Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти порядку несення військової служби» (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 –
Ященко А. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1
(Харківський національний університет внутрішніх справ).
Опоненти: Хряпінський П. В., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри
кримінального права і кримінології (ДВНЗ «Національний
гірничий університет»); Ступник Я. В., кандидат юрид. наук,
доцент кафедри кримінального права та процесу (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»). (212/4)
Фурлет Наталія Ярославівна, директор департаменту
кадрового забезпечення МОН України: «Керівник закладу
вищої освіти – суб’єкт трудового права» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада
Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків,
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Ярошенко О. М., доктор юрид. наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри
трудового права (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Москаленко О. В.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового
права (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Кулачок-Тітова Л. В., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри державно-правових
дисциплін (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). (213/4)
Утко-Масляник Юлія Мирославівна, лаборант кафедри європейського права Львівського національного
університету імені Івана Франка: «Правові аспекти співробітництва держав-членів Європейського Союзу в космічній сфері» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада
Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків,
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Микієвич М. М., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри європейського права (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Буроменський М. В., доктор юрид. наук, член-кореспондент
НАПрН України, професор кафедри міжнародного права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Савчук К. О., кандидат юрид. наук, старший науковий
співробітник відділу міжнародного права та порівняльного
правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). (214/4)
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Ізотова Марія Олександрівна, прокурор відділу підтримання державного обвинувачення в апеляційному
суді управління підтримання державного обвинувачення
в суді прокуратури Харківської області: «Правовий статус
керівника місцевої прокуратури» (12.00.10 – судоустрій;
прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Назаров І. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Опоненти: Руденко М. В., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри правосуддя (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна); Подкопаєв С. В., кандидат юрид. наук, доцент, начальник управління організаційного забезпечення діяльності (Секретаріату) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
департаменту кадрової роботи та державної служби (Генеральна прокуратура України). (215/4)
Шпуганич Ірина Ігорівна, помічник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради України: «Благодійні організації як суб’єкти цивільного права»
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право). Спецрада К 58.082.04 у
Тернопільському національному економічному університеті
МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел./
факс (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Яворська О. С.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
(Львівський національний університет імені Івана Франка).
Опоненти: Федорченко Н. В., доктор юрид. наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму (Київський університет туризму, економіки і права); Стефанчук М. О., кандидат юрид. наук, доцент,
старший науковий співробітник (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка). (216/4)
Мирошниченко Микола Миколайович, науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права:
«Правове забезпечення інформаційної безпеки держави» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Гаруст Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки (Сумський державний університет). Опоненти: Бригінець О. О., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри загальноюридичних дисциплін
(ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»); Галкіна О. М., кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник НДЛ з
проблем протидії злочинності (Харківський національний
університет внутрішніх справ). (232/4)
Пугач Дмитро Олексійович, директор ТОВ «Іммілайн»: «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у
Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий
керівник – Суббот А. І., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри публічно-правових дисциплін Навчально-наукового юридичного інституту (Київський
міжнародний університет). Опоненти: Бортник Н. П.,
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права ННІ права та
психології (Національний університет «Львівська політехніка»); Литвин Н. А., кандидат юрид. наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права і процесу
та митної безпеки (Університет державної фіскальної
служби України). (233/4)
Пономаренко Євген Юрійович, суддя Київського апеляційного господарського суду: «Правове регулювання
звільнення судді з посади та припинення його повноважень» (12.00.05 – трудове право; право соціального
забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел.
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Татаренко Г. В.,
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права (Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля). Опоненти: Тищенко О. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Кобаль М. І., кандидат юрид. наук, суддя (Київський апеляційний адміністративний суд). (276/4)
Мазурок Олег Ярославович, заступник начальника відділу управління оперативного інформування та
реагування департаменту організаційно-аналітичного
забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України: «Криміналістичне забезпечення
діяльності Національної поліції під час розшуку безвісно відсутніх осіб» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній
академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ,
площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Чорноус Ю. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової
медицини (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Шепітько В. Ю., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки
і техніки України, завідувач кафедри криміналістики
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого); Шарай Л. Г., кандидат юрид. наук, доцент,
заступник директора – завідувач лабораторії організації
навчального, наукового, методичного забезпечення та
роботи з кадрами (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України). (315/4)
Левицький Андрій Олегович, начальник відділу криміналістичного забезпечення СУ ГУНП у Миколаївській об58

ласті: «Криміналістичне дослідження пломб» (12.00.09 –
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д
26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044)
246-94-91). Науковий керівник – Іщенко А. В., доктор юрид.
наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової медицини (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Гора І. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики
(Академія адвокатури України); Буханченко О. А., кандидат
юрид. наук, доцент, начальник департаменту вибухотехнічної служби (Національна поліція України). (318/4)
Дояр Євгеній Володимирович, перший заступник директора адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія
«Віс Легіс»: «Затримання особи у кримінальному провадженні» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).
Спецрада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх
справ МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська,
1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Галаган О. І.,
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Лук’янчиков Є. Д., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри інформаційного права та
права інтелектуальної власності (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Баулін О. В., кандидат юрид. наук,
доцент, викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду
за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство
(Національна академія прокуратури України). (320/4)
Ошкадеров Ігор Геннадійович, директор ТОВ
«МЖКБУД»: «Права людини та громадянина в умовах
правової модернізації: загальнотеоретичне дослідження»
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Спецрада К 11.737.01 у Донецькому юридичному інституті МВС України (50065,
м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-9492). Науковий керівник – Ніколенко Л. М., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри юридичних дисциплін
(Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий
Ріг). Опоненти: Крестовська Н. М., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри теорії та історії держави
і права (Міжнародний гуманітарний університет); Прохоренко М. М., кандидат юрид. наук, начальник кафедри
правового забезпечення (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського). (324/4)
Ртищева Тетяна Олександрівна, юрисконсульт ТОВ
«Альянс адвокатів Б І Б Лекс»: «Адміністративно-правовий
статус помічника-консультанта народного депутата України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Журавльов Д. В., доктор юрид. наук, доцент, перший
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заступник директора (Інститут права та післядипломної
освіти Міністерства юстиції України). Опоненти: Монаєнко А. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, директор Центру східноєвропейського права
(Інститут законодавства Верховної Ради України); Орловська І. Г., кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін (Інститут
права та суспільних відносин Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна»). (329/4)
Гавловський Ігор Анатолійович, заступник директора
Інституту права та післядипломної освіти Міністерства
юстиції України: «Адміністративно-правові відносини з
використанням електронного цифрового підпису в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035,
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Чижмарь К. І., доктор юрид. наук, директор (Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції
України). Опоненти: Світличний О. П., доктор юрид. наук,
доцент, професор кафедри цивільного та господарського права (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Савюк М. Ф., кандидат юрид.
наук, викладач кафедри кримінально-правових дисциплін
(ПВНЗ «Буковинський університет»). (330/4)
Кузьмишин Віталій Миколайович, голова Вінницького
апеляційного адміністративного суду: «Адміністрування
апеляційних судів в Україні» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 22810-31). Науковий керівник – Іванищук А. А., доктор юрид.
наук, голова суду (Дніпровський районний суд м. Херсона).
Опоненти: Заросило В. О., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної
та антикорупційної діяльності (Міжрегіональна академія
управління персоналом); Сердюк Є. В., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін (Інститут
права та суспільних відносин Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна»). (331/4)
Юрченко Аліна Михайлівна, провідний фахівець кафедри оперативно-розшукової діяльності Університету
державної фіскальної служби України: «Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02
у ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115,
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044)
452-35-68). Науковий керівник – Гарбовський Л. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри оперативнорозшукової діяльності (Університет державної фіскальної
служби України). Опоненти: Мотлях О. І., доктор юрид.
наук, професор, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досуСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

дового розслідування Навчально-наукового інституту № 1
(Національна академія внутрішніх справ); Соколова-Височина Я. А., кандидат юрид. наук, доцент, старший викладач
відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням
законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання та досудове слідство (Національна
академія прокуратури України). (332/4)
Свердліченко Валентина Павлівна, викладач кафедри
цивільно-правових дисциплін Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна: «Здійснення і захист права на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану» (12.00.03 – цивільне право
та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне
право). Спецрада Д 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022,
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник – Венедіктова І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Сліпченко С. О., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
Стефанчук М. О., кандидат юрид. наук, доцент, старший
науковий співробітник (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). (333/4)
Трофименко Дар’я Сергіївна, головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та
правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного
територіального управління юстиції у Харківській області: «Бездокументарні цінні папери як об’єкт цивільного
права» (12.00.03 – цивільне право та цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
64.051.28 у Харківському національному університеті імені
В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник – Жилінкова О. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри медіакомунікацій (Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна). Опоненти: Спасибо-Фатєєва І. В., доктор
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,
професор кафедри цивільного права № 1 (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Бринцев О. В., кандидат юрид. наук, доцент, суддя (Господарський суд Харківської області). (334/4)
Моргун Сергій Олександрович, адвокат: «Суд присяжних в Україні» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв.
Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 452-35-68). Науковий керівник – Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу
та криміналістики (ПВНЗ «Європейський університет»).
Опоненти: Чорноус Ю. М., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри криміналістики та судової медицини
(Національна академія внутрішніх справ); Дроздов О. М.,
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кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу (Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого). (335/4)
Волохова Ксенія Вадимівна, прокурор відділу роботи з кадрами прокуратури Автономної Республіки Крим:
«Особливості судового провадження у суді присяжних»
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН
України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського,
16-в; тел. (044) 452-35-68). Науковий керівник – Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики (ПВНЗ
«Європейський університет»). Опоненти: Удалова Л. Д.,
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України, директор Інституту післядипломної освіти
(Національна академія внутрішніх справ); Бодунова О. М.,
кандидат юрид. наук, доцент кафедри кримінального
права та кримінології (Університет державної фіскальної
служби України). (336/4)
Мілевський Микола Олександрович, провідний фахівець ННІ права Університету державної фіскальної
служби України: «Досудове провадження щодо злочинів, пов’язаних з тероризмом» (12.00.09 – кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ
«Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 452-3568). Науковий керівник – Кравчук П. Ю., кандидат юрид.
наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та
криміналістики (ПВНЗ «Європейський університет»). Опоненти: Никифорчук Д. Й., доктор юрид. наук, професор,
завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності (Національна академія внутрішніх справ); Кудінов С. С., кандидат юрид. наук, доцент, ректор (Національна академія
Служби безпеки України). (340/4)
Харковець Юрій Миколайович, слухач ННІ перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ Центрального
управління СБУ: «Інститут судових рішень в кримінальному процесі України» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв.
Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 452-35-68).
Науковий керівник – Мілевський О. П., кандидат юрид.
наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та
криміналістики (Університет державної фіскальної служби України). Опоненти: Іщенко А. В., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, професор кафедри
криміналістики та судової медицини (Національна академія внутрішніх справ); Кравчук П. Ю., кандидат юрид. наук,
доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики (ПВНЗ «Європейський університет»). (341/4)
Александрова Анастасія Юріївна, інспектор відділу
супроводження та розвитку інформаційних систем і баз
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даних управління інформаційно-аналітичної підтримки
ГУНП України у Дніпропетровській області: «Кримінальна
відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ
МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел.
(056) 370-98-00). Науковий керівник – Шаблистий В. В.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Ященко А. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1
(Харківський національний університет внутрішніх справ);
Козич І. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права Навчально-наукового юридичного
інституту (Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника). (345/4)
Жолтані Микола Іванович, приватний підприємець:
«Релігійна організація як учасник кримінально-виконавчих правовідносин» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К
08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті
внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – Копотун І. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист
України, проректор з навчальної роботи (Інститут Служби
зовнішньої розвідки України). Опоненти: Колб О. Г., доктор
юрид. наук, професор, проректор з навчально-методичної
роботи (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука); Пузирьов М. С.,
кандидат юрид. наук, головний науковий співробітник
НДЦ з питань діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України (Академія державної
пенітенціарної служби). (346/4)
Косткіна Юлія Олександрівна, юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Українсько-словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський комплекс»:
«Правовий статус Вищої ради правосуддя» (12.00.10 –
судоустрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д
26.001.05 у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Погорецький М. А., доктор юрид. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри правосуддя (Київський національний університет імені
Тараса Шевченка). Опоненти: Вільгушинський М. Й., доктор юрид. наук, суддя (Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних і кримінальних справ); ХотинськаНор О. З., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
цивільного, господарського права та процесу (Академія
адвокатури України). (398/4)
Свириденко Олена Анатоліївна, інспектор управління
оперативно-технічних заходів ГУНП України у Київській
області: «Психолого-правова характеристика тяжких
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми»
(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) 52008-89). Науковий керівник – Кудерміна О. І., доктор психол. наук, доцент, завідувач кафедри юридичної психології (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти:
Черновський О. К., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри юридичної психології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Петечел О. Ю.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту
(Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника). (405/4)
Смик Світлана Іванівна, суддя Печерського районного суду м. Києва: «Підстави та процесуальний порядок
здійснення допиту на стадії досудового розслідування в
судовому засіданні» (12.00.09 – кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-3141). Науковий керівник – Татаров О. Ю., доктор юрид. наук,
професор, заслужений юрист України, професор кафедри
кримінального процесу (Національна академія внутрішніх
справ). Опоненти: Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри правосуддя
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Цуцкірідзе М. С., кандидат юрид. наук, заслужений юрист України, заступник начальника (Головне слідче
управління Національної поліції України). (418/4)
Рибак Катерина Олександрівна, старший юрист
юридичної фірми «Юрімекс»: «Містобудівна діяльність
як об’єкт адміністративно-правового регулювання»
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13;
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мельник Р. С.,
доктор юрид. наук, професор, в. о. завідувача кафедри
адміністративного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Миронюк Р. В.,
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ); Петров Є. В., доктор юрид. наук, професор, суддя
(Дружківський міський суд). (420/4)
Кубрак Руслан Миколайович, перший заступник начальника Дніпровського центру підвищення кваліфікації
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби
України: «Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі
на певний строк» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К
08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті
внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дніпро, просп.
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник –
Лень В. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології (Національний
технічний університет «Дніпровська політехніка»). Опоненти: Литвинов О. М., доктор юрид. наук, професор,
заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри
кримінального права і кримінології факультету № 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ); Кісілюк Е. М., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ). (426/4)
Наставна Ганна Вячеславівна, тимчасово не працює:
«Антрополого-комунікативний підхід дослідження права:
природа, зміст, функціональне призначення» (12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044)
239-31-41). Науковий керівник – Бобровник С. В., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії права та
держави (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка). Опоненти: Петришин О. В., доктор юрид. наук,
професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри теорії держави і
права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Завальний А. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри теорії держави та права (Національна академія внутрішніх справ України). (428/4)
Бєлінська Ярослава Юріївна, помічник судді господарського суду Дніпропетровської області: «Адміністративноправові засади взаємодії господарських судів з органами
публічної влади та громадськістю» (12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом» МОН України (03039,
м. Київ вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий
керівник – Христинченко Н. П., доктор юрид. наук, доцент,
професор кафедри економічної безпеки та фінансових
розслідувань (Тернопільський національний економічний
університет). Опоненти: Коропатник І. М., доктор юрид.
наук, доцент, начальник кафедри правового забезпечення
військового факультету фінансів і права Військового інституту (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Плугатар Т. А., кандидат юрид. наук, старший
науковий співробітник, учений секретар Вченої ради (Державний науково-дослідний інститут МВС України). (432/4)
Сулім Владислав Володимирович, суддя Київського
апеляційного господарського суду: «Адміністративно-правовий статус господарських судів України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному
інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи,
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Світличний О. П.,
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного
та господарського права (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Стецен61

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
ко С. Г., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент
НАПрН України, професор кафедри адміністративного
та господарського права (Запорізький національний університет); Коваль М. В., кандидат юрид. наук, професор,
професор кафедри адміністративного права і процесу та
митної безпеки (Університет державної фіскальної служби
України). (434/4)
Майданевич Григорій Анатолійович, головний юрисконсульт відділу забезпечення стягнень управління супроводження виконавчих проваджень та банкрутства департаменту юридичного забезпечення та роботи з контрагентами ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України»: «Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері
використання та охорони природних ресурсів» (12.00.07 –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи,
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Яра О. С., кандидат юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Берлач Н. А., доктор юрид. наук,
професор, провідний науковий співробітник 1-го науководослідного відділу НДЛ проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства (Державний
науково-дослідний інститут МВС України); Губанова Т. О.,
кандидат юрид. наук, директор (ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»). (435/4)

Ярослава Мудрого). Опоненти: Одерій О. В., доктор юрид.
наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових
дисциплін та судових експертиз (Донецький юридичний
інститут МВС України, м. Кривий Ріг); Толочко О. М., кандидат юрид. наук, професор, проректор (Національна академія прокуратури України). (478/4)
Домашенко Олексій Михайлович, асистент кафедри
криміналістики Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого: «Класифікація тактичних помилок в слідчій діяльності» (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: Стратонов В. М., доктор юрид. наук,
професор, професор кафедри галузевого права (Херсонський державний університет); Чорноус Ю. М., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової медицини (Національна академія внутрішніх
справ). (479/4)

Медведєв Михайло Юрійович, тимчасово не працює:
«Форми і методи публічного адміністрування у податковій системі України» (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 – Настюк В. Я., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Пришва Н. Ю., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри фінансового
права (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка); Деменко О. Є., кандидат юрид. наук, головний
державний інспектор митного поста «Щербаківка» (Харківська митниця ДФС України). (477/4)

Шапочка Сергій Володимирович, старший викладач
кафедри суспільного врядування Всеукраїнського центру
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Нацагентства України
з питань державної служби: «Запобігання шахрайствам,
що вчиняються з використанням комп’ютерних мереж»
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 11.737.01 у Донецькому
юридичному інституті МВС України (50065, м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий
керівник – Шакун В. І., доктор юрид. наук, професор,
академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки
України, професор кафедри кримінального права (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Бабенко А. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри
кримінального права та кримінології (Одеський державний університет внутрішніх справ); Лень В. В., кандидат
юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального
права та кримінології (Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»). (480/4)

Лазукова Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії кафедри кримінального процесу Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції» (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, завідувач кафедри кримінального процесу (Національний юридичний університет імені

Білецький Андрій Володимирович, аспірант кафедри
кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Участь громадськості у запобіганні корупційній
злочинності в Україні» (12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче 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 – Головкін Б. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
(Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Опоненти: Шакун В. І., доктор юрид. наук, про-
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фесор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і
техніки України, професор кафедри кримінального права
(Національна академія внутрішніх справ); Гацелюк В. О.,
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник відділу кримінального права, кримінології та судоустрою (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). (483/4)
Диба Олексій Васильович, суддя Оболонського районного суду м. Києва: «Договір підряду на проведення проектних
робіт за цивільним законодавством України» (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 – Пленюк М. Д., доктор юрид. наук, старший науковий
співробітник, завідувач сектору проблем договірного права
(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). Опоненти: Дзера О. В., доктор юрид. наук, професор, професор
кафедри цивільного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Гуцуляк В. К., кандидат юрид.
наук, начальник департаменту з розслідування особливо
важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури
України. (484/4)
Паєнок Ана Олександрівна, юрисконсульт І категорії відділу ліцензування та акредитації Львівського національного університету імені Івана Франка: «Договір
роздрібної купівлі-продажу товарів за законодавством
України» (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
науковий співробітник відділу проблем приватного права
(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України).
Опоненти: Мічурін Є. О., доктор юрид. наук, професор,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна);
Кожевникова В. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент
кафедри галузевих правових наук (Київський університет
права НАН України). (485/4)
Строкач Ірина Іванівна, помічник судді Верховного
Суду України: «Виконавчий напис нотаріуса у цивілістичному процесі» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д
26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська,
4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Фурса С. Я., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри нотаріального і
виконавчого процесу та адвокатури (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Тимченко Г. П., доктор юрид. наук, старший науковий співроСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

бітник, провідний науковий співробітник відділу проблем
цивільного, трудового та підприємницького права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України);
Кройтор В. А., кандидат юрид. наук, професор, професор
кафедри цивільного права та процесу (Харківський національний університет внутрішніх справ). (486/4)
Сигидин Віталій Михайлович, заступник начальника
Головного територіального управління юстиції з питань
державної реєстрації – начальник Управління державної
реєстрації Головного територіального управління юстиції у
місті Києві: «Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно нотаріусами України» (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 – Гриняк А. Б., доктор юрид. наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). Опоненти: Довгерт А. С.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, професор кафедри міжнародного приватного права (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Нагнибіда В. І.,
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права (Хмельницький університет
управління та права). (487/4)
Цопіна Наталія Леонідівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу: «Договір довічного утримання (догляду) в цивільному праві України»
(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) 286-7098). Науковий керівник – Пленюк М. Д., доктор юрид. наук,
старший науковий співробітник, завідувач сектору проблем договірного права (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). Опоненти: Фурса С. Я., доктор юрид.
наук, професор, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Дзера І. О., кандидат
юрид. наук, доцент, доцент кафедри приватного права
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»). (488/4)
Шевердіна Вікторія Ігорівна, аспірант Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного
розвитку НАПрН України: «Теоретико-правові засади відповідальності керівника за трудовим законодавством»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному
університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Прилипко С. М., доктор юрид. наук, професор,
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дійсний член (академік) НАПрН України, професор кафедри трудового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), член Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України. Опоненти: Москаленко О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільноправових дисциплін, господарського та трудового права
(Харківський національний педагогічний університет імені
Г. С. Сковороди); Черноус С. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). (489/4)
Лавренко Богдан Володимирович, аспірант Науководослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України: «Теоретико-правові підстави та умови спеціальної дисциплінарної відповідальності»
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному
університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Прилипко С. М., доктор юрид. наук, професор,
дійсний член (академік) НАПрН України, професор кафедри трудового права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), член Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України. Опоненти: Шумна Л. П., доктор
юрид. наук, доцент, начальник кафедри теорії та історії
держави і права, конституційного права (Академія державної пенітенціарної служби); Величко Л. Ю., кандидат юрид.
наук, доцент, завідувач кафедри права та європейської
інтеграції (Харківський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління
при Президентові України). (490/4)
Хлепітько Максим Миколайович, старший інспектор
відділу організації діяльності груп реагування управління
превентивної діяльності ГУНП України у Дніпропетровській області: «Особливості правового стимулювання трудової активності працівників» (12.00.05 – трудове право;
право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02
у Харківському національному університеті внутрішніх
справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау,
27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Обушенко Н. М.,
кандидат юрид. наук, доцент, науковий співробітник секретаріату Вченої ради (Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ). Опоненти: Костюк В. Л.,
доктор юрид. наук, доцент, заступник завідувача відділу
Апарату Верховної Ради України, професор кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін
Інституту права імені І. Малиновського (Національний університет «Острозька академія»); Чумаченко І. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права
(Запорізький національний університет). (492/4)
Кононенко Олександр Юрійович, аспірант Науководослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України: «Справедливість як гуманістична основа трудового права України» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада
Д 64.700.02 у Харківському національному університеті
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внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп.
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник –
Прилипко С. М., доктор юрид. наук, професор, дійсний
член (академік) НАПрН України, професор кафедри
трудового права (Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого), член Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України. Опоненти: Андріїв В. М., доктор
юрид. наук, професор, професор кафедри трудового
права та права соціального забезпечення (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка); Андрющенко К. М., кандидат юрид. наук, завідувач сектору
загальноправової роботи відділу правового забезпечення (Департамент територіального контролю Харківської
міськради). (493/4)
Бойко Алла Олександрівна, начальник відділу узагальнення судової практики та зв’язків з громадськістю господарського суду Чернігівської області: «Завдаток у цивільному праві України» (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 – Примак В. Д.,
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник відділу
міжнародного приватного права і порівняльного правознавства (Науково-дослідний інститут приватного права
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН
України). Опоненти: Федорченко Н. В., доктор юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму (Київський університет туризму,
економіки і права); Слома В. М., кандидат юрид. наук,
доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу, заступник декана юридичного факультету (Тернопільський
національний економічний університет). (496/4)
Тетеря Василь Михайлович, начальник Державної
установи «Центр обслуговування підрозділів Національної
поліції України»: «Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення Національної поліції України на регіональному рівні» (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 – Сокуренко В. В., доктор юрид. наук, доцент, заслужений юрист
України, ректор (Харківський національний університет
внутрішніх справ). Опоненти: Бараш Є. Ю., доктор юрид.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
начальник (Інститут кримінально-виконавчої служби); Лученко Д. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
адміністративного права (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (523/4)
Якушина Оксана Сергіївна, інспектор навчального відділу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Конституційне право на освіту: теорія та
практика реалізації» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
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, доцент кафедри конституційного права (Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Опоненти: Сухонос В. В., доктор юрид. наук,
професор, завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права (Сумський державний університет); Бакумов О. С., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри конституційного і міжнародного права (Харківський національний університет внутрішніх справ). (526/4)
Любченко Ярослав Павлович, молодший науковий
співробітник сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та
місцевого самоврядування Національної академії правових наук України: «Альтернативні способи вирішення
правових спорів: теоретико-правовий аспект» (12.00.01 –
теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень). Спецрада Д 64.086.02 у Національному
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057)
704-93-61). Науковий керівник – Серьогіна С. Г., доктор
юрид. наук, професор, директор (Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України). Опоненти: Куракін О. М., доктор
юрид. наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права (Донецький юридичний інститут МВС України); Слинько Д. В., кандидат
юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та історії
держави і права (Харківський національний університет
внутрішніх справ). (536/4)
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Проценко Андрій Анатолійович, аспірант кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського
державного педагогічного університету іменні Богдана
Хмельницького: «Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада К 23.053.02 у Центральноукраїнському
державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул.
Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник –
Воровка М. І., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
педагогіки і педагогічної майстерності (Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Конох А. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної
культури і туризму (Запорізький національний університет); Шевченко О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри теорії і методики фізичного виховання (Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка). (6/4)
Шуппе Людмила Володимирівна, викладач іспанської
філології Одеського національного університету імені
І. І. Мечникова: «Формування культурологічної компетентності бакалаврів романської філології у процесі фахової
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада К 23.053.02 у Центральноукраїнському
державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул.
Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник –
Цокур О. С., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова). Опоненти: Шандрук С. І., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов (Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка); Миценко В. І.,
кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних
мов (Центральноукраїнський національний технічний університет). (7/4)
Безвін Юлія Геннадіївна, старший викладач кафедри
германської філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка: «Формування
соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів англійської мови засобами проектної діяльності» (13.00.02 –
теорія і методика навчання – германські мови). Спецрада
Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному
університеті МОН України (03680, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Борецька Г. Е., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій (Київський національний
лінгвістичний університет МОН України). Опоненти: Лабінська Б. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
іноземних мов для гуманітарних факультетів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН
України); Плотніков Є. О., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя МОН України).
(21/4)
Удовиченко Ольга Миколаївна, викладач кафедри
інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка: «Підготовка майбутніх
учителів інформатики до професійної діяльності засобами електронних освітніх ресурсів» (13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у
Сумському державному педагогічному університеті імені
А. С. Макаренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Семеніхіна О. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
інформатики (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Опоненти: Стрельніков В. Ю.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
та суспільних наук (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»); Кухар Л. О., кандидат пед.
наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх
вимірювань (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). (57/4)
Чкана Ярослав Олегович, викладач кафедри математики Сумського державного педагогічного університету
імені А. С. Макаренка: «Формування математичної компетентності майбутніх учителів фізико-математичних
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спеціальностей у фаховій підготовці» (13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у
Сумському державному педагогічному університеті імені
А. С. Макаренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Семеніхіна О. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри
інформатики (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Опоненти: Сапожников С. В.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Воєвода А. Л., кандидат пед. наук, доцент кафедри
алгебри і методики навчання математики (Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). (58/4)

зичного 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 – Козир А. В., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри теорії та методики музичної
освіти, хорового співу і диригування (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти:
Лабунець В. М., доктор пед. наук, професор, декан педагогічного факультету (Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка); Чурікова-Кушнір О. Д.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). (99/4)

Юрченко Артем Олександрович, викладач кафедри
інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка: «Формування інформаційно-комунікативних компетентностей майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у Сумському державному педагогічному
університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40000,
м. Суми, Сумська область, вулиця Роменська, 87; тел.
(0542) 22-14-95). Науковий керівник – Кудін А. П., доктор
фіз.-мат. наук, професор, проректор з дистанційної освіти
та інноваційних технологій навчання (Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Прошкін В. В., доктор пед. наук, професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін
(Київський університет імені Бориса Грінченка); Бондаренко Л. І., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри
фізико-технічних систем та інформатики (ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ). (59/4)

Лі Лань, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика формування
художнього сприйняття підлітків у 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 – Щолокова О. П., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки мистецтва та
фортепіанного виконавства (Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Мозгальова Н. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та інструментальної підготовки
(Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського); Юник Т. І., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри кіно-, телемистецтва (Київський
національний університет культури і мистецтв). (101/4)

Чеботарьова Ірина Олексіївна, тимчасово не працює:
«Формування комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури»
(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 – Лунячек В. Е., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
креативної педагогіки і інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія). Опоненти: Васильєва М. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Лузан Л. О.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри методики навчання
мов і літератури (Харківська академія неперервної освіти).
(95/4)

Ставкова Софія Георгіївна, старший викладач кафедри
соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та
соціальних наук Національного університету «Львівська
політехніка»: «Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада
К 35.052.24 у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12;
тел. (032) 258-22-97). Науковий керівник – Гайдук Н. М.,
кандидат пед. наук, доцент, директор Міжнародного центру професійного партнерства «Інтеграція» (Національний
університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Архипова С. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
соціальної роботи і соціальної педагогіки (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького);
Лавриш Ю. Е., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
англійської мови технічного спрямування № 2 (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (112/4)

Хомич Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри
теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова: «Формування готовності майбутніх
учителів музики до педагогічної взаємодії з навчальним
хоровим колективом» (13.00.02 – теорія та методика му-

Сердюк Наталія Миколаївна, викладач кафедри психології Одеського національного медичного університету: «Педагогічні умови формування конкурентоздатності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному пе-
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дагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН
України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2;
тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Бартєнєва І. О.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки
(ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Іванова Т. В.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій (Маріупольський державний університет);
Шахов В. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології і соціальної роботи (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
(114/4)
Богоніс Ольга Миколаївна, викладач Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу: «Формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в професійному коледжі» (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 – Сушенцева Л. Л., доктор
пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління (Національний університет «Львівська
політехніка»). Опоненти: Матукова Г. І., доктор пед. наук,
доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту і публічного адміністрування (Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»); Кравець С. Г., кандидат пед. наук,
старший науковий співробітник лабораторії дистанційного
професійного навчання (Інститут професійно-технічної
освіти НАПН України). (115/4)
Крапивний Ярослав Миколайович, вчитель історії та
правознавства Ніжинської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 15 Ніжинської міськради: «Розвиток педагогічної майстерності
вчителя в духовних освітніх закладах Чернігівщини (XVIII –
XIX 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 – Лавріненко О. А., доктор пед. наук, професор,
завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені
академіка І. А. Зязюна (Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України). Опоненти: Год Б. В., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та
методики викладання історії (Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка); Демченко Н. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). (116/4)
Попова Анастасія Сергіївна, аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: «Професійна
підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами
у Швеції» (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 керівСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ник – Ничкало Н. Г., доктор пед. наук, професор, дійсний
член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. Опоненти:
Логвиненко Т. О., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка); Клос Л. Є., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри соціології та соціальної роботи (Національний
університет «Львівська політехніка»). (117/4)
Тітаренко Ірина Ігорівна, старший викладач кафедри
зв’язків з громадськістю Національного університету
«Києво-Могилянська академія»: «Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю» (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 – Гірник А. М., кандидат
філософ. наук, професор, професор кафедри психології
та педагогіки (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Шапран О. І., доктор пед. наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»); Насілєнко Л. А., кандидат пед.
наук, доцент кафедри іноземної філології (Вінницька філія ПВНЗ «Університет сучасних знань»). (118/4)
Троцький Руслан Сергійович, старший викладач кафедри військово-спеціальних дисциплін Київського факультету Національної академії Національної гвардії України: «Формування готовності до управлінської діяльності
курсантів вищих навчальних закладів МВС України у фаховій підготовці» (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 – Тогочинський О. М., доктор пед. наук, доцент, ректор (Академія державної пенітенціарної служби України).
Опоненти: Вовк М. П., доктор пед. наук, старший науковий
співробітник, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України); Радомський І. П., кандидат пед. наук, доцент, директор Навчально-наукового центру організації освітнього
та виховного процесу (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського). (119/4)
Маврін Віталій Володимирович, завідувач науковометодичного відділу КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької облради:
«Розвиток теорії і практики педагогіки життєтворчості
особистості у вітчизняній освіті (друга половина XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада К 18.053.01 у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана
Хмельницького МОН України (72312, м. Мелітополь, вул.
Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-04-64). Науковий керівник – Нечипоренко В. В., доктор пед. наук, доцент, ректор
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
(КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької облради). Опоненти: Невмержицька О. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри
загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка); Окса М. М., кандидат пед. наук, професор, професор
кафедри педагогіки і педагогічної майстерності (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). (140/4)
Березіна Ольга Олексіївна, старший викладач кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету: «Організаційно-педагогічні умови освітньої
діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу
(кінець XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна
педагогіка та історія педагогіки). 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 – Щербакова К. Й., кандидат пед. наук,
професор, завідувач кафедри дошкільної освіти (Маріупольський державний університет). Опоненти: Фунтікова О. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри
освіти та управління навчальним закладом (Класичний
приватний університет); Єськова Т. Л., кандидат пед. наук,
доцент, доцент кафедри дошкільної освіти (Бердянський
державний педагогічний університет). (141/4)
Шугайло Яна Володимирівна, асистент кафедри педагогіки та психології професійної освіти Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного
університету: «Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків» (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 – Заверико Н. В.,
кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Запорізький національний університет).
Опоненти: Рижанова А. О., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри соціальної педагогіки (Харківська державна академія культури); Сватенков О. В., кандидат пед.
наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя). (142/4)
Коваленко Валентина Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем
інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: «Використання
web-орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності молодших школярів»
(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 – Лещенко М. П., доктор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу компаративістики
інформаційно-освітніх інновацій (Інститут інформаційних
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технологій і засобів навчання НАПН України). Опоненти:
Коломієць А. М., доктор пед. наук, професор, проректор
з наукової роботи (Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського); Березан В. І.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри спеціальної освіти і
соціальної роботи (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). (152/4)
Сухіх Аліса Сергіївна, тимчасово не працює: «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів учнями основної школи» (13.00.10 – інформаційнокомунікаційні 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 – Носенко Ю. Г.,
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих
систем інформатизації освіти (Інститут інформаційних
технологій і засобів навчання НАПН України). Опоненти: Бобрицька В. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики факультету магістратури, аспірантури
та докторантури (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова); Беседа Н. А., кандидат пед. наук,
доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я
людини (Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка). (153/4)
Калінська Оксана Павлівна, старший викладач кафедри економіки і маркетингу Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»: «Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних
дисциплін у вищому навчальному закладі» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 35.052.24
у Національному університеті «Львівська політехніка»
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел.
(032) 258-22-97). Науковий керівник – Сушенцева Л. Л.,
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління (Національний університет
«Львівська політехніка»). Опоненти: Лавріненко О. А.,
доктор пед. наук, професор, завідувач відділу теорії і
практики педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України); Кузьменко Ю. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри теорії та методики виховання, психології
та інклюзивної освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської облради). (161/4)
Ду Лян, аспірант кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Музично-просвітницька діяльність студентів у позанавчальній роботі як умова їх самореалізації» (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 – Карпенко О. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи (Національний педагогічний уніСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
верситет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Бялик О. В.,
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри загальної
педагогіки, педагогіки вищої школи та управління (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Карпова І. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Чернігівський
національний технологічний університет). (174/4)
Лебединська Марина Олександрівна, музичний керівник Полтавського спеціалізованого навчально-виховного
комплексу № 45: «Візантійські традиції музичного виховання в церковній обрядовості Київської Русі» (13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки). 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
керівник – Цебрій І. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Сташевська І. О.,
доктор пед. наук, професор, директор ННІ культури і
мистецтв (ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»); Мірошниченко В. Г., кандидат пед.
наук, старший викладач, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ
«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»). (175/4)
Азаров Іван Сергійович, слухач Воєнно-дипломатичної
академії імені Євгенія Березняка: «Підготовка майбутніх
офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання
у вищих військових навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 26.709.06
у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського Міноборони України (03049, м. Київ,
Повітрофлотський просп., 28; тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник – Черненко Н. М., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри управління освітніми закладами
та державної служби (Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського). Опоненти: Брюханова Н. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти (Українська інженерно-педагогічна академія);
Дем’янюк Ю. А., кандидат пед. наук, доцент, професор
кафедри прикордонної безпеки (Національна академія
Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького). (176/4)
Думанська Тетяна Володимирівна, асистент кафедри
математики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: «Формування математичної
компетентності бакалаврів економічних спеціальностей у
процесі навчання вищої математики» (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-30, вул. Пирогова,
9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Швець В. О., кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри математики
і теорії та методики навчання математики (Національний
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Дутка Г. Я., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри математики і статистики (Львівський інститут
банківської справи Університету банківської справи Національного банку України); Нелін Є. П., кандидат пед. наук,
професор, професор кафедри математики (Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (196/4)
Малишева Леся Сергіївна, викладач КВНЗ «Уманський
гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка»:
«Формування здоров’язбережувальної компетентності
майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу» (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 – Кондратюк С. М., кандидат пед. наук, доцент, директор ННІ педагогіки і психології (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка).
Опоненти: Нестеренко В. В., доктор пед. наук, професор,
професор кафедри дошкільної педагогіки (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»); Корінна І. Г. О., кандидат пед. наук,
старший викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (272/4)
Гельжинська Тетяна Ярославівна, викладач Львівського техніко-економічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка»: «Формування організаційної
компетентності майбутніх учителів технологій в процесі
фахової підготовки» (13.00.02 – теорія та методика трудового навчання). Спецрада К 44.053.02 у Полтавському
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка МОН України (36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий керівник – Кулик Є. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри
основ виробництва та дизайну (Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України). Опоненти: Слабко В. М., доктор пед. наук, доцент,
завідувач кафедри освіти дорослих (Інститут неперервної
освіти Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова МОН України); Ребенок В. М., кандидат
пед. наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти
та безпеки життєдіяльності (Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України). (279/4)
Лянна Ольга Володимирівна, викладач кафедри
здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії
Сумського державного педагогічного університету імені
А. С. Макаренка: «Відновлення мовленнєвого спілкування
при афазії у осіб післяінсультного стану» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел.
(044) 486-80-38). Науковий керівник – Синьов В. М., док69
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тор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, декан факультету корекційної педагогіки та психології (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Савінова Н. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти (Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського);
Кабельнікова Н. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії
(Херсонський державний університет). (292/4)

пеки життєдіяльності). Опоненти: Діденко О. В., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та
соціально-економічних дисциплін (Національна академія
Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького); Маладика Л. В., кандидат пед. наук,
старший викладач-методист навчально-методичного відділу (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України). (309/4)

Родненок Марина Єгорівна, старший викладач кафедри ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Корекція пізнавальної діяльності дошкільників з дитячим
церебральним паралічем засобами Монтесорі-терапії»
(13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д 26.053.23 у
Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова,
9; тел. (044) 486-80-38). Науковий керівник – Шевцов А. Г.,
доктор пед. наук, професор, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України. Опоненти: Бондар В. І., доктор пед. наук, професор,
дійсний член НАПН України, не працює; Кравчук Л. С.,
кандидат пед. наук, доцент, заступник директора з науково-методичної роботи (Хмельницький інститут соціальних
технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»). (296/4)

Ло Чао, тимчасово не працює: «Методика вокальної
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва засобами технології персоніфікації» (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) 22-15-17). Науковий керівник –
Батюк Н. О., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва і хореографії (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського» МОН України). Опоненти: Лобова О. В.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри дошкільної і початкової освіти (Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка МОН України); Барановська І. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін (Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського МОН України).
(338/4)

Гаврищук Ірина Василівна, викладач комп’ютерних
дисциплін Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету: «Формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада К 35.874.03 у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС
України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032)
233-32-40). Науковий керівник – Руденко Л. А., доктор пед.
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри
практичної психології та педагогіки (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності). Опоненти:
Оршанський Л. В., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри технологічної та професійної освіти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка); Гевко І. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач
кафедри комп’ютерних технологій (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка). (308/4)
Олексієнко Наталія Олегівна, викладач кафедри
українознавства Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності: «Формування моральної культури у майбутніх бакалаврів цивільного захисту в процесі
вивчення української мови» (13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Спецрада К 35.874.03 у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС
України (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032)
233-32-40). Науковий керівник – Коваль М. С., кандидат
пед. наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Львівський державний університет без70

Школьна Марія Сергіївна, аспірант кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України: «Виховання соціальної зрілості
студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» (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 – Сопівник Р. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Ягоднікова В. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри загальнонаукових та соціально-поведінкових дисциплін (Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»); Зубчевська С. В.,
кандидат пед. наук, заступник директора з навчальновиховної роботи (Таращанський державний технічний та
економіко-правовий коледж). (388/4)
Вдовиченко Олена Мирославівна, асистент кафедри біології Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця: «Формування соціально-комунікативної
культури студентів медичних навчальних закладів у позааудиторній роботі» (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 – Муромець В. Г., кандидат пед. наук, провідний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки (Інститут вищої освіти НАПН України). Опоненти:
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Тернопільська В. І., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри теорії та історії педагогіки (Київський університет
імені Бориса Грінченка); Маслюк К. А., кандидат пед. наук,
доцент кафедри української мови та методики її навчання (Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини). (391/4)
Закусилова Тетяна Олександрівна, заступник директора з виховної роботи Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету, викладач першої
кваліфікаційної категорії: «Формування основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової 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 – Дяченко М. Д.,
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри теорії та
практики перекладу (Класичний приватний університет).
Опоненти: Ісаєва О. С., доктор пед. наук, доцент, доцент
кафедри латинської та іноземних мов (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького);
Бабаліч В. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри
теорії і методики олімпійського і професійного спорту
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький).
(393/4)
Біляй Юрій Петрович, старший викладач кафедри теоретичних основ інформатики Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Методична система підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до використання технологій дистанційного навчання»
(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 обчислювальної математики (Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка). (394/4)
Бойченко Артем Васильович, старший викладач кафедри фізичного виховання КЗ «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської облради: «Формування
рухових здібностей учнів 8 – 9 класів у процесі занять
футболом з використанням інноваційних технологій»
(13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спецрада К 64.051.19 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН
України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057)
707-52-01). Науковий керівник – Школа О. М., кандидат
пед. наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
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Харківської облради). Опоненти: Грибан Г. П., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання
та рекреації (Житомирський державний університет імені
Івана Франка МОН України); Жамардій В. О., кандидат пед.
наук, викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я,
фізичної реабілітації, спортивної медицини (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОН України).
(443/4)
Кодлюк Ігор Васильович, викладач англійської мови
Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: «Формування
англомовної компетентності в діалогічному мовленні
майбутніх фахівців з туризму в коледжах» (13.00.02 – теорія та методика навчання – германські мови). Спецрада
К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел.
(0352) 43-60-02). Науковий керівник – Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри іноземних
мов для природничих факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка). Опоненти: Бігич О. Б.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри методики
викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій (Київський національний лінгвістичний університет); Дука М. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри
германської філології (Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка). (444/4)
Слабошевська Тетяна Миколаївна, старший викладач
кафедри інформаційних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Методика використання мультимедіа у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій» (13.00.02 – теорія
та методика навчання – технічні дисципліни). Спецрада
Д 26.053.19 у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова МОН Укарїни (01601, м. Київ-30,
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник –
Макаренко Л. Л., доктор пед. наук, професор, професор
кафедри інформаційних систем і технологій (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
Опоненти: Торубара О. М., доктор пед. наук, професор,
декан технологічного факультету (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка);
Дем’яненко В. М., кандидат пед. наук, доцент, провідний
науковий співробітник (Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання НАПН України). (459/4)
Мусоріна Марина Олександрівна, провідний фахівець
курсів підвищення кваліфікації Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»:
«Формування технічної компетентностей майбутніх фахівців судноводіння у процесі навчання технічних дисциплін» (13.00.02 – теорія та методика навчання – технічні
дисципліни). Спецрада Д 26.053.19 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08).
Науковий керівник – Смірнова І. М., кандидат пед. наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий спів71

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
робітник лабораторії технологій професійного навчання
(Інститут професійно-технічної освіти НАПН України). Опоненти: Авраменко О. Б., доктор пед. наук, професор, професор кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони
праці та безпеки життєдіяльності (Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини); Білик Р. М.,
кандидат пед. наук, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
(Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка). (470/4)
Ситар Іванна Валеріївна, тимчасово не працює: «Розвиток теорії та технологій управління загальноосвітніми
навчальними закладами в Україні (1991 – 2016 роки)»
(13.00.06 – теорія та методика управління освітою). Спецрада Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,
52-а; тел. 481-38-06). Науковий керівник – Маслов В. І.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування (ННІ менеджменту та
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України). Опоненти: Бондар В. І., доктор пед. наук, професор, директор (Інститут педагогіки і психології), завідувач
кафедри психології і педагогіки (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Качур Б. М., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту
та інноваційного розвитку (Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти). (527/4)
МЕДИЧНІ НАУКИ
Коміссарова Ольга Сергіївна, асистент кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Ішемічна хвороба
серця у поєднанні з дисбіозом кишечника: клінічні, імунологічні і метаболічні порушення та методи їх корекції»
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ
України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел.
(061) 279-16-38). Науковий керівник – Хіміон Л. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика). Опоненти: Алипова О. Є., доктор мед.
наук, доцент кафедри терапії, фізіотерапії, курортології і
профпатології (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»); Волошина О. Б., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (Одеський національний медичний університет МОЗ
України). (1/4)
Нікіфорова Яна Василівна, молодший науковий співробітник відділу вивчення захворювань органів травлення
та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями
ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України»: «Корекція харчової поведінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з ожирінням та гіпертонічною хворобою» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки,
4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Фадєєнко Г. Д.,
72

доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Національний
інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»). Опоненти: Звягінцева Т. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри гастроентерології (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України); Журавльова Л. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). (13/4)
Бутова Тетяна Сергіївна, асистент кафедри внутрішньої медицини Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна МОН України: «Особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу у постменопаузі у залежності від поліморфізму
генів ESR1 і AR» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному медичному
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки,
4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Журавльова Л. В.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Хухліна О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої
медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Коваль С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу артеріальної гіпертензії (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. T. Малої НАМН України»).
(25/4)
Борзова-Коссе Соф’я Ігорівна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету
МОЗ України: «Роль тромбоспондину-2 і остеопонтину в
ремоделюванні лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда і ожиріння» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник –
Кравчун П. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології
та алергології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Копиця М. П., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів (ДУ
«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України»); Казаков Ю. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з
доглядом за хворими, загальної практики – сімейної медицини (ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України»). (26/4)
Чамата Вікторія Валеріївна, лікар-стоматолог ФОП
Костейчук Л. В.: «Порівняльна характеристика технологій
непрямих реставрацій фронтальної групи зуби» (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 – Павленко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматолоСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18
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гії (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Удод О. А.,
доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків (Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман);
Лось В. В., кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри
ортопедичної стоматології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (33/4)
Петриченко Олександра Володимирівна, старший
викладач кафедри щелепно-лицевої хірургії та стоматології Української військово-медичної академії Міноборони України: «Оцінка ефективності раннього лікування та профілактики зубощелепних аномалій у дітей
з мовними порушеннями» (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) 440-3056). Науковий керівник – Лихота А. М., доктор мед. наук,
професор, начальник кафедри щелепно-лицевої хірургії
та стоматології (Українська військово-медична академія
Міноборони України). Опоненти: Дрогомирецька М. С.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії (Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Смаглюк Л. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України). (35/4)
Духовський Олександр Ерікович, завідувач дитячого
нейрохірургічного відділення КЗОЗ «Харківська міська
клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Мещанінова»: «Медико-психологічний супровід сімей новонароджених з черепно-мозковою травмою у нейрохірургічному стаціонарі» (19.00.04 –
медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській
медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
(61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56).
Науковий керівник – Кожина Г. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Кукуруза Г. В., доктор психол. наук, провідний науковий співробітник групи
психологічного розвитку (ДУ «Інститут охорони здоров’я
дітей та підлітків НАМН України»); Аймедов К. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної допомоги, загальної та медичної психології (Одеський національний медичний університет МОЗ України). (37/4)
Корж Анастасія Володимирівна, асистент кафедри
психіатрії Харківської медичної академії післядипломної
освіти МОЗ Укрпаїни: «Особливості порушень комплаєнтності у хворих на параноїдну шизофренію в процесі
лікування та їх психокорекція» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській медичній
академії післядипломної освіти МОЗ України (61176,
м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Долуда С. М., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри психіатрії (Харківська медична акадеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

мя післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Чугунов В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології,
наркології та сексології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України); Пшук Н. Г., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри медичної психології
та психіатрії з курсом післядипломної освіти (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). (38/4)
Бойко Оксана Іванівна, лікар-патологоанатом дитячий
Дитячої патологоанатомічної лабораторії КЗ «Львівське
обласне патологоанатомічне бюро»: «Патоморфологія коронарних артерій у плодів, новонароджених, дітей різних
вікових груп» (14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада Д 35.600.03 у Львівському національному медичному
університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-32-44). Науковий керівник – Зербіно Д. Д., доктор мед. наук, професор,
академік НАМН України, професор кафедри патологічної
анатомії та судової медицини (Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Захарова В. П., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, завідувач лабораторії патоморфології з прозектурою (ДУ «Національний інститут серцевосудинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»);
Давиденко І. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). (39/4)
Мельник-Шеремета Ольга Петрівна, асистент кафедри
фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
ДВНЗУ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Ефективність застосування імуномодулятора
мурамілпептидного ряду в комплексному лікуванні хворих на інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з
хронічним бронхітом» (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. (044) 275-04-02). Науковий
керівник – Островський М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом
професійних хвороб (ДВНЗУ «Івано-Франківський національний медичний університет»). Опоненти: Зайков С. В.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України);
Ільницький І. Г., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри фтизіатрії і пульмонології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).
(40/4)
Варицька Ганна Олександрівна, лікар-фтизіатр відділення хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»: «Ефективність скороченого курсу
антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень» (14.01.26 – фтизіатрія).
Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут фти73

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
зіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. (044) 27504-02). Науковий керівник – Зайков С. В., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Опоненти: Мельник В. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних захворювань, фтизіатрії і пульмонології (ПВНЗ
«Київський медичний університет»); Разнатовська О. М.,
доктор мед. наук, доцент, професор кафедри фтизіатрії
та пульмонології (Запорізький державний медичний університет). (41/4)
Загута Юлія Борисівна, директор Територіального
медичного об’єднання «ФТИЗІАТРІЯ» м. Києва: «Функціональні зміни гормональних систем адаптації та методи їх
корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз
легень в поєднанні з ВІЛ-інфекцією» (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 – Процюк Р. Г., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри фтизіатрії та
пульмонології (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Мельник В. П.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології (ПВНЗ «Київський
медичний університет»); Грищук Л. А., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини та фтизіатрії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ
України»). (42/4)
Петренко Людмила Володимирівна, лікар-алерголог
центру пульмонології, алергології та клінічної імунології клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами: «Фунгальна сенсибілізація у хворих на
бронхіальну астму та ефективність протифунгальної
алерген-специфічної імунотерапії» (14.01.29 – клінічна
алергологія). 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 – 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»). Опоненти: Кайдашев І. П., доктор мед.
наук, професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, завідувач кафедри внутрішніх хвороб
та догляду за хворими № 3 (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України); Гогунська І. В.,
доктор мед. наук, заступник директора центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів (ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка
НАМН України»). (43/4)
Литвинюк Оксана Петрівна, старший лаборант кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького національного медичного університету:
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«Туберкульоз у медичних працівників: захворюваність,
структура, клінічні особливості, результати лікування,
прогнозування ризику розвитку» (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 – Зайков С. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика). Опоненти: Линник М. І., доктор мед. наук,
провідний науковий співробітник відділу організаційних
та епідеміологічних проблем фтизіопульмонології (ДУ
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені
Ф. Г. Яновського НАМН України»); Грищук Л. А., доктор
мед. наук, професор, професор кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини та фтизіатрії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (44/4)
Олещенко Галина Павлівна, асистент кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії Сумського
державного університету: «Роль ультрасоноскопії у ранньому виявленні плеврального випоту туберкульозного
та іншого ґенезу» (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. (044) 275-04-02). Науковий
керівник – Дужий І. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини
та фтизіатрії (Сумський державний університет). Опоненти: Мельник В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри інфекційних захворювань, фтизіатрії і пульмонології (ПВНЗ «Київський медичний університет»); Процюк Р. Г., доктор мед. наук, професор кафедри фтизіатрії
та пульмонології (Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця). (45/4)
Котельбан Анастасія Василівна, асистент кафедри стоматології дитячого віку ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет»: «Клініко-імунологічна характеристика хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих
на цукровий діабет, та шляхи його корекції» (14.01.22 –
стоматологія). 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 – Годованець О. І.,
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри стоматології
дитячого віку (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»). Опоненти: Мельничук Г. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Остапко О. І., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (54/4)
Пасько Андрій Ярославович, асистент кафедри хірургії
стоматологічного факультету ДВНЗ «Івано-Франківський
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
національний медичний університет» МОЗ України: «Профілактика та комплексне лікування післяопераційного гіпопаратиреозу» (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 – Скрипко В. Д., доктор мед. наук, доцент, професор
кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет» МОЗ
України). Опоненти: Коваленко А. Є., доктор мед. наук,
професор, керівник відділу хірургії ендокринних залоз
(ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені
В. П. Комісаренка НАМН України»); Шидловський В. О.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної
та оперативної хірургії з топографічною анатомією (ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (81/4)

ської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини: «Харчовий статус та мікронутрієнтний баланс у
дітей з функціональними розладами біліарного тракту»
(14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 35.600.04 у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська,
69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Няньковський С. Л., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Булат Л. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за
дітьми (Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Горленко О. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб
медичного факультету (Ужгородський національний університет МОН України). (85/4)

Крупник Анна-Софія Андріївна, аспірант кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України:
«Обґрунтування можливості використання імплантів для
заміщення дефектів зубних рядів у підлітків» (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 – Макєєв В. Ф.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Рожко М. М., доктор мед. наук, професор, ректор,
професор кафедри стоматології післядипломної освіти
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Куцевляк В. І., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри стоматології дитячого віку,
ортодонтії та імплантології (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України). (82/4)

Сандурський Олег Петрович, завідувач урологічного
відділення обласної клінічної лікарні департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної
адміністрації МОЗ України: «Сексуальні розлади та психопатологічні прояви у хворих на різні форми хронічного
простатиту та їх корекція» (14.01.06 – урологія). Спецрада
Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» (04053,
м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31). Науковий
керівник – Литвинець Є. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри урології (ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Горпинченко І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу сексопатології та андрології (ДУ «Інститут
урології НАМН України»; Ухаль О. М., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри урології та нефрології
(Одеський національний медичний університет МОЗ України). (86/4)

Мальська Андріана Андріївна, асистент кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: «Клінічні особливості перебігу та віддалені результати лікування атріовентрикулярної комунікації у дітей раннього віку» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 35.600.04 у
Львівському національному медичному університеті імені
Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул.
Пекарська 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник –
Гнатейко О. З., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ
«Інститут спадкової патології НАМН України»). Опоненти:
Юрцева А. П., доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії (ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Майданник В. Г., доктор мед. наук,
професор, академік НАМН України, завідувач кафедри
педіатрії № 4 (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (84/4)
Лабінський Павло Андрійович, лікар загальної практики – сімейної медицини Ясенівської сільської лікарСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

Артьомова Наталія Сергіївна, асистент кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України:
«Прогнозування та попередження виникнення внутрішньошлуночкових крововиливів та їх несприятливих наслідків у передчасно народжених дітей» (14.01.10 – педіатрія).
Спецрада Д 64.609.02 у Харківській медичній академії
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул.
Амосова, 58; тел. (057) 711-79-75). Науковий керівник –
Ковальова О. М., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України). Опоненти: Клименко Т. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри неонатології (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); Яблонь О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри педіатрії № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України»). (87/4)
Цимбал Валентин Миколайович, асистент кафедри педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету МОЗ України: «Оптимізація діагностики та прогнозу
діабетичної нефропатії у дітей шляхом вивчення маркерів
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пошкодження нирок» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д
64.609.02 у Харківській медичній академії післядипломної
освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58;
тел. (057) 711-79-75). Науковий керівник – Макєєва Н. І.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії
№ 2 (Харківський національний медичний університет
МОЗ України). Опоненти: Богмат Л. Ф., доктор мед. наук,
професор, керівник відділу кардіоревматології (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»);
Борисова Т. П., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри педіатрії № 2 (ДЗ «Дніпропетровська медична
академія» МОЗ України). (88/4)
Мисниченко Ольга Владиславівна, науковий співробітник відділу артеріальної гіпертонії ДУ «Національний
інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»: «Ангіопоетин-2 та васкулоендотеліальний фактор росту у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним
ожирінням в динаміці терапії» (14.01.11 – кардіологія).
Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Біловол О. М., доктор мед. наук, професор, академік НАМН
України, професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). Опоненти: Корж О. М., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України); Ніколенко Є. Я., доктор мед. наук, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). (89/4)
Бодня Ігор Павлович, асистент кафедри медичної паразитології та тропічних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Адаптаційні
можливості організму людини при мікст-інвазії токсокарозу з ентеробіозом, оптимізація діагностики та лікування»
(14.01.13 – інфекційні хвороби). Спецрада К 20.601.03 у
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул.
Галицька, 2; тел./факс (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Захарчук О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії
(ДВНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Пришляк О. Я., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб
та епідеміології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України); Юрко К. В., доктор
мед. наук, доцент, професор кафедри інфекційних хвороб
(Харківський національний медичний університет МОЗ
України). (90/4)
Бронова Ірина Михайлівна, асистент кафедри дерматовенерології та BIЛ/СНІДу Харківської медичної академії
післядипломної освіти МОЗ України: «Оптимізація терапевтичних комплексів при акне з урахуванням клінічних
проявів, динаміки морфофункціонального стану і мікробіоценозу шкіри» (14.01.20 – шкірні та венеричні хворо76

би). 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 –
Кутасевич Я. Ф., доктор мед. наук, професор, директор
(ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»).
Опоненти: Біловол А. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерматології, венерології та медичної
косметології (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Резніченко Н. Ю., доктор мед. наук,
доцент, доцент кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини
ФПО (Запорізький державний медичний університет МОЗ
України). (91/4)
Редякіна Ольга Володимирівна, тимчасово не працює:
«Індивідуальна анатомічна мінливість взаємовідношень
стовбура мозку з внутрішньочерепними утвореннями у
людей зрілого віку» (14.03.01 – нормальна анатомія).
Спецрада Д 64.600.03 у Харківському національному
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків,
просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Вовк Ю. М., доктор мед. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України. Опоненти: Старченко І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
патологічної анатомії (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України); Кошарний В. В., доктор
мед. наук, доцент, професор кафедри клінічної анатомії,
анатомії і оперативної хірургії (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»). (94/4)
Щукіна Наталія Миколаївна, лікар-терапевт приймального відділення ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»: «Експериментальне
обґрунтування гастропротекторної дії сухого екстракту з
надземної частини капусти броколі» (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 – Гладченко О. М., доктор мед. наук, доцент, доцент кафедри фізіології та анатомії людини (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); Костенко В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної
фізіології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія» МОЗ України). (97/4)
Блажевич Юлія Анатоліївна, завідувач відділення
№ 30 ТМО «Психіатрія» у м. Києві: «Афективні розлади
у пацієнтів з першим психотичним епізодом (структурнодинамічні особливості, терапія)» (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 – Мішиєв В. Д., доктор мед. наук, професор, директор (ТМО «Психіатрія»). Опоненти: Напрєєнко О. К.,
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології (Національний медичний університет
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імені О. О. Богомольця МОЗ України); Пилягіна Г. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії,
психотерапії та медичної психології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України). (143/4)
Бисага Наталія Юріївна, асистент кафедри акушерства
та гінекології медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»: «Профілактика передчасних
пологів у жінок із доброякісною патологією шийки матки
в анамнезі» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий
керівник – Корчинська О. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології (ДВНЗ
«Ужгородський національний університет» МОН України).
Опоненти: Романенко Т. Г., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України); Геник Н. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
(Івано-Франківський національний медичний університет
імені І. Д. Ланового). (144/4)
Гак Ірина Олексіївна, завідувач відділення репродуктології та ендокринної гінекології Київського міського центру
репродуктивної та перинатальної медицини: «Діагностика
та лікування рецидивуючої плоскоепітеліальної дисплазії
ендоцервіксу у жінок з трубно-перитонеальним фактором
безпліддя» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112,
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий
керівник – Суслікова Л. В., доктор мед. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Корнацька А. Г.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділення реабілітації репродуктивної функції жінок (ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства та гінекології НАМН України»); Лакатош В. П.,
доктор мед. наук, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). (145/4)
Доскоч Інна Олександрівна, лікар акушер-гінеколог
жіночої консультації філії № 2 Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва»: «Оптимізація підходів
до вибору методу контрацепції після пологів» (14.01.01 –
акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у
Національній медичній академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керівник – Сенчук А. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
акушерства та гінекології (ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»). Опоненти: Суханова А. А., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології (Національна медична академія
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України);
Заболотнов В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри сестринської та акушерської справи (КЗ «Житомирський інститут медсестринства»). (146/4)
Шиянова Світлана Володимирівна, завідувач відділення з лікування безпліддя ТОВ «Ісіда-IVF», м. Київ: «Тактика
допоміжних репродуктивних технологій у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки» (14.01.01 – акушерство
та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
205-49-82). Науковий керівник – Вдовиченко Ю. П., доктор
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України,
професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Вовк І. Б.,
доктор мед. наук, професор, керівник відділення планування сім’ї (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»); Ромащенко О. В., доктор мед. наук,
професор, головний науковий співробітник відділу сексопатології та андорології (ДУ «Інститут урології НАМН України»). (147/4)
Фусс Юлія Олегівна, асистент кафедри хірургії ТОВ
«Львівський медичний інститут»: «Оптимізація профілактики та лікування бактерійних гнійно-запальних захворювань м’яких тканин у спортсменів» (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 – Польовий В. П., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»
МОЗ України). Опоненти: Шевчук І. М., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Хіміч С. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Вінницький
національний медичний університет імені М. І. Пирогова
МОЗ України). (151/4)
Понич Наталія Вікторівна, науковий співробітник ДУ
«Інститут серця МОЗ України»: «Зміни структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з аортальним
стенозом і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка
після протезування аортального клапана» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.613.10 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)
205-49-46). Науковий керівник – Тодуров Б. М., доктор
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України,
генеральний директор (ДУ «Інститут серця МОЗ України»).
Опоненти: Батушкін В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх і професійних хвороб (ПВНЗ
«Київський медичний університет»); Воронков Л. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу серцевої недостатності (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка
М. Д. Стражеска» НАМН України»). (178/4)
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Живило Ірина Олександрівна, молодший науковий
співробітник відділу симптоматичних гіпертензій ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України: «Структурно-функціональний стан артерій
великого кола кровообігу у хворих ідіопатичною та асоційованою з вродженими вадами серця легеневою артеріальною гіпертензією» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада
Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03680, м. Київ, вул.
Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий
керівник – Сіренко Ю. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач відділу симптоматичних гіпертензій (ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України). Опоненти: Жарінов О. Й., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики (Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Васильєва Л. І.,
кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої
медицини № 3 (ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»). (179/4)
Левченко Володимир Геннадійович, молодший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та
ревматології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України: «Оптимізація оцінки
серцево-судинного ризику та атеросклеротичних уражень
судин у жінок, хворих на ревматоїдний артрит» (14.01.12 –
ревматологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН
України (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел.
(044) 275-66-22). Науковий керівник – Коваленко В. М.,
доктор мед. наук, професор, академік НАМН України,
директор, завідувач відділу некоронарних хвороб серця
та ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). Опоненти: Сміян С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
внутрішньої медицини № 2 (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
МОЗ України); Рекалов Д. Г., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри внутрішніх хвороб № 3 (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України), завідувач
відділення ревматології (КУ «Запорізька обласна клінічна
лікарня»). (180/4)
Слащева Тетяна Георгіївна, керівник Центру хронічної ішемічної хвороби серця та кардіореабілітації клінічної лікарні «Феофанія» ДУС: «Контроль артеріального
тиску, фактори, що з ним асоціюються, та можливості
його покращення в різних неорганізованих популяціях
пацієнтів з артеріальною гіпертензією» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України
(03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044)
275-66-22). Науковий керівник – Радченко Г. Д., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу симптоматичних гіпертензій (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка
М. Д. Стражеска» НАМН України). Опоненти: Єна Л. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу клінічної
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та епідеміологічної кардіології (ДУ «Інститут геронтології
імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»); Коваль С. М.,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу артеріальної гіпертонії (ДУ «Національний інститут терапії імені
Л. Т. Малої НАМН України»). (181/4)
Процько Василь Васильович, лікар-кардіолог кардіологічного відділення для хворих на інфаркт міокарда
Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної
допомоги, м. Львів: «Гострий коронарний синдром без
елевації сегмента ST у жінок в перименопаузі: особливості клінічного перебігу, метаболічного статусу та стану
коронарного кровообігу» (14.01.02 – внутрішні хвороби).
Спецрада Д 35.600.05 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-3066). Науковий керівник – Соломенчук Т. М., доктор мед.
наук, професор, професор кафедри сімейної медицини
ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Катеренчук І. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
МОЗ України); Іванов В. П., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (184/4)
Смалюх Ольга Василівна, асистент кафедри сімейної медицини ФПО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України:
«Патогенетичні аспекти обґрунтованого застосування гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на нестабільну стенокардію» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 35.600.05 у Львівському національному медичному
університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник – Заремба Є. Х., доктор мед. наук, професор, професор кафедри сімейної медицини ФПО (Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького МОЗ України). Опоненти: Швед М. І., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та
екстреної медичної допомоги (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України»); Денисюк В. І., доктор мед. наук, професор,
професор кафедри внутрішньої медицини № 3 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (185/4)
Устич Олена Василівна, асистент кафедри госпітальної
терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
МОН України: «Особливості клінічного перебігу ішемічної
хвороби серця з інтактними та малозміненими вінцевими
артеріями у мешканців гірських та рівнинних регіонів Закарпаття» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 35.600.05
у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул.
Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник –
Рішко М. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафеСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18
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дри госпітальної терапії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). Опоненти: Скибчик В. А.,
доктор мед. наук, професор, професор кафедри сімейної медицини ФПО (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України); Тащук В. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної
медицини (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України). (186/4)
Горда Ігор Іванович, лікар-кардіолог відділення реанімації та інтенсивної терапії для кардіологічних хворих
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, аспірант без
відриву від виробництва Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Дисфункція
нирок при гострій декомпенсованій серцевій недостатності» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03680, м. Київ, вул. Народного
ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – Амосова К. М., доктор мед. наук, професор, членкореспондент НАМН України, ректор, професор кафедри
внутрішньої медицини № 2 (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти:
Коваль О. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 3 (ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України»); Стаднюк Л. А., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії і геріатрії
(Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (188/4)
Шишкіна Наталія Вячеславівна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Зміни показників пульсової хвилі та шлуночково-артеріальної взаємодії у різних категорій хворих з артеріальною гіпертензією»
(14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України (03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий керівник – Амосова К. М., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент
НАМН України, ректор, професор кафедри внутрішньої
медицини № 2 (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Єна Л. М., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу клінічної та епідеміологічної кардіології (ДУ «Інститут геронтології імені
Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»); Міщенко Л. А., доктор
мед. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу гіпертонічної хвороби (ДУ «ННЦ
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України). (189/4)
Андрєєв Олег Вадимович, завідувач опікового відділення, лікар-комбустіолог Міської лікарні № 3 м. Краматорська: «Оптимізація раннього хірургічного лікування
відморожень кінцівок з урахуванням ґендерних та вікових особливостей» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д
64.609.01 у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова,
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Самойленко Г. Е., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри
хірургії, ендоскопії та реконструктивно-відновлювальної
хірургії (Донецький національний медичний університет
МОЗ України, м. Лиман). Опоненти: Олійник Г. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії (Харківська
медична академія післядипломної освіти МОЗ України);
Козинець Г. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії (Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (193/4)
Синяченко Юрій Олегович, директор та лікар-хірург судинного центру лазерної хірургії «Панацея»: «Оптимізація
ендоваскулярної лазерної коагуляції при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок» (14.01.03 – хірургія). 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 – Самойленко Г. Е., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри хірургії, ендоскопії та реконструктивно-відновлювальної
хірургії (Донецький національний медичний університет
МОЗ України, м. Лиман). Опоненти: Бойко В. В., доктор
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України,
директор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії
імені В. Т. Зайцева НАМН України»), завідувач кафедри
хірургії № 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Черняк В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольца МОЗ України). (194/4)
Завізіон Євген Миколайович, асистент кафедри хірургії
№ 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Вибір методу завершення операції при виконанні релапаротомій» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 08.601.01
у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел.
(056) 713-52-57). Науковий керівник – Кутовий О. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).
Опоненти: Клименко В. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри факультетської хірургії (Запорізький
державний медичний університет МОЗ України); Сипливий В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
загальної хірургії № 2 (Харківський національний медичний університет МОЗ України). (274/4)
Марюхніч Надія Володимирівна, лікар-офтальмолог
КУ «6-а міська клінічна лікарня» МОЗ України, м. Запоріжжя: «Лікарський контроль фізичного стану та рухових можливостей при фізичних тренуваннях школярів з
ослабленим зором» (14.01.24 – лікувальна фізкультура
та спортивна медицина). Спецрада Д 08.601.01 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (49044,
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056)
713-52-57). Науковий керівник – Клапчук В. В., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри спеціальної осві79
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ти та реабілітології (Запорізький національний технічний
університет МОН України). Опоненти: Михалюк Є. Л., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної
реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання
і здоров’я (Запорізький державний медичний університет
МОЗ України); Григус І. М., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації
(Національний університет водного господарства та природокористування МОН України). (275/4)
Мартинчик Аріна Валеріївна, науковий співробітник
НДВ хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів
лікування Національного інституту раку: «Прогностичне
значення молекулярно-генетичних та імуногістохімічних
характеристик пухлини при неходжкінських дифузних
В-великоклітинних лімфомах» (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 – Крячок І. А.,
доктор мед. наук, професор, завідувач НДВ хіміотерапії
гемобластозів та ад’ювантних методів лікування (Національний інститут раку). Опоненти: Абраменко І. В., доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології відділу клінічної
імунології (Інститут клінічної радіології ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»); Ковальов О. О., доктор
мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології (ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти»
МОЗ України). (283/4)
Клим’юк Юрій Васильович, асистент кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Особливості планування конструкцій незнімних протезів за об’єктивною оцінкою
функціональної здатності опорних зубів» (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 – Ожоган З. Р., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»). Опоненти: Мірчук Б. М., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри ортодонтії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); Павленко О. В., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач
кафедри стоматології (Інститут стоматології Національномї медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (287/4)
Салижин Тетяна Іванівна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології
імені академіка Є. М. Нейка ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет»: «Оптимізація лікування серцевої недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, кореговану програмним гемодіалізом, з
урахуванням основних патогенетичних шляхів її виникнення» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 20.601.01
у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
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університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Яцишин Р. І., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології
та алергології імені академіка Є. М. Нейка (ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет» МОЗ
України). Опоненти: Федів О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини (Буковинський державний медичний університет МОЗ України);
Станіславчук М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України). (288/4)
Мельник Наталія Андріївна, молодший науковий співробітник лабораторії медико-біологічних критеріїв професійних впливів та гігієни праці у зварювальному виробництві ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва
НАМН України»: «Токсиколого-гігієнічна характеристика
хронічного впливу наночастинок сульфіду свинцю на непошкоджену шкіру та критерії оцінки їх небезпеки (експериментальне дослідження)» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада Д 26.554.01 у ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» (01033,
м. Київ, вул. Саксаганського, 75; тел. (044) 289-47-77).
Науковий керівник – Луговський С. П., доктор мед. наук,
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії медико-біологічних критеріїв професійних впливів та гігієни
праці у зварювальному виробництві (ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України»). Опоненти:
Яворовський О. П., доктор мед. наук, професор, академік
НАМН України, завідувач кафедри гігієни і екології № 2
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Бабій В. Ф., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії гігієни
канцерогенних факторів та наноматеріалів (ДУ «Інститут
громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»). (305/4)
Нечитайло Олена Юріївна, асистент кафедри анестезіології та реаніматології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України: «Патофізіологічні механізми формування ендотеліальної дисфункції
та порушень мікроциркуляції у хворих на цукровий діабет, поєднаний з гнійно-некротичними ускладненнями»
(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 – Коновчук В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
анестезіології та реаніматології (ВДНЗУ «Буковинський
державний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Доцюк Л. Г., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації та ерготерапії (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича МОН
України); Мисула І. Р., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації (ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (307/4)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Олекшій Петро Васильович, асистент кафедри анатомії,
фізіології та патології ТОВ «Львівський медичний інститут»:
«Імунологічні предиктори саногенезу при імплантації зубів
на верхніх щелепах» (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 – Горицький В. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Заморський І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
фармакології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний
університет» МОЗ України); Бондаренко Ю. І., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (310/4)
Комаровська Інна Василівна, лікар-офтальмолог відділення мікрохірургії ока Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова: «Прогностична цінність дослідження адипонектину, резистину та сексстероїд зв’язуючого
глобуліну на різних стадіях діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56,
408-05-36). Науковий керівник – Малачкова Н. В., кандидат мед. наук, доцент, завідувач кафедри офтальмології
(Вінницький національний медичний університет МОЗ
України). Опоненти: Петренко О. В., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри офтальмології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України); Путієнко О. О., доктор мед. наук, професор,
завідувач відділу вітреоретинальної та лазерної хірургії (ДУ
«Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). (321/4)
Бондар Наталія Ігорівна, лікар-офтальмолог відділення № 1 Медичного офтальмологічного центру Університетської клініки ОНМедУ: «Оптимізація хірургічного лікування
і прогнозування результату у хворих з відкритою травмою
ока із залученням зони лімба» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56,
408-05-36). Науковий керівник – Петренко О. В., доктор
мед. наук, доцент, професор кафедри офтальмології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Жабоєдов Г. Д.,
доктор мед. наук, професор, лікар-офтальмолог (Київська
міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»); Гайдамака Т. Б., доктор мед. наук, старший
науковий співробітник, старший науковий співробітник
відділу патології рогівки (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). (322/4)
Івженко Людмила Ігорівна, асистент кафедри офтальмології Харківського національного медичного універСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ситету: «Особливості клініки та лікування дисфункції
мейбомієвих залоз у хворих на діабетичну полінейропатію» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05
у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий
керівник – Бездітко П. А., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри офтальмології (Харківський національний медичний університет МОЗ України). Опоненти:
Петренко О. В., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри офтальмології (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України);
Недзвецька О. В., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри офтальмології (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України). (323/4)
Лютіков Олександр Ігорович, асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: «Клініко-експериментальне обґрунтування вибору реставраційних матеріалів для
тимчасових молярів» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада
Д 26.003.05 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв.
Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник –
Хоменко Л. O., доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань (Національний медичний
університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Каськова Л. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри
дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань (ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія» МОЗ України); Ковач І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України»). (337/4)
Гусейнов Агіль Надірович, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: «Хірургічне лікування уламкових переломів нижньої щелепи»
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.003.05 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця
МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел.
234-13-91). Науковий керівник – Маланчук В. О., доктор
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України,
завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії (Національний медичний університет імені
О. О. Богомольця). Опоненти: Лихота А. М., доктор мед.
наук, професор, завідувач кафедри щелепно-лицьової
хірургії і стоматології (Українська військово-медична академія Міноборони України); Рузін Г. П., доктор мед. наук,
професор кафедри хірургічної стоматології (Харківський
національний медичний університет). (339/4)
Ільницька Тетяна Юріївна, науковий співробітник відділу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та
наркології МОЗ України: «Клінічні особливості посттрав81
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матичного стресового розладу в учасників бойових дій з
гіперкінетичним розладом у преморбіді» (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 – Пінчук І. Я., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, директор (Український НДІ соціальної і
судової психіатрії та наркології МОЗ України). Опоненти:
Пустовойт М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач
кафедри психіатрії та наркології (Одеський національний
медичний університет); Хаустова О. О., доктор мед. наук,
професор кафедри психосоматичної медицини і психотерапії (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (504/4)
Харапонова Олена Борисівна, лікар акушер-гінеколог
гінекологічного відділення КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері і дитини
імені професора М. Ф. Руднева» Дніпровської облради»:
«Визначення впливу психомоторного стимулятора сиднокарба при повторних застосуваннях на стан міокарда
щурів» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 26.550.01 у
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
(03680, м. Київ, вул. Е. Потьє, 14; тел. 456-42-56). Науковий
керівник – Дроздов О. Л., доктор мед. наук, професор, директор НДІ «Медико-біологічних проблем» (ДЗ «Дніпропетровська медична академія»). Опоненти: Мохорт М. А.,
доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії фармакології ефекторних органів і систем
відділу фармакології (ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»); Горчакова Н. О., доктор мед. наук,
професор, професор кафедри фармакології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). (506/4)
Голюк Наталія Ярославівна, завідувач відділення гінекології Луцької міської клінічної лікарні: «Особливості
патології шийки матки при застосуванні гормональних
контрацептивів» (14.01.01 – акушерство та гінекологія).
Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-0360). Науковий керівник – Пирогова В. І., доктор мед. наук,
професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології і
перинатології ФПО (Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Дзісь Н. П., доктор мед. наук, професор, професор
кафедри акушерства та гінекології № 2 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України); Суханова А. А., доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології
Українського державного інституту репродуктології (Національна медична академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика МОЗ України). (508/4)
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Калапко-Мацієвська Олена Миколаївна, провізор рецептурно-виробничого відділу ТОВ «Хмельницька міська
перша аптека» аптека № 1: «Експериментальне дослідження N,N¢-(eтaн-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду)
82

як потенційного гіпоглікемічного засобу» (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: Маслова Н. Ф., доктор біол. наук, професор, вчений секретар (ДП
«Державний науковий центр лікарських засобів і медичної
продукції»); Гордієнко А. Д., доктор фарм. наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри фармакології і
токсикології (Харківська державна зооветеринарна академія МОН України). (96/4)
Орлова Віра Олександрівна, провідний фахівець з
клінічних досліджень ТОВ «ПАРЕКСЕЛ Україна»: «Експериментальне обґрунтування доцільності використання
засобів рослинного походження для фармакокорекції
гіпофункції щитоподібної залози» (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 –
Кравченко В. М., доктор біол. наук, професор, професор
кафедри фізіології та анатомії людини (Національний
фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти:
Подплетня О. А., доктор фарм. наук, професор, завідувач
кафедри загальної та клінічної фармації (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Малова Н. Г.,
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії фармакології (ДУ «Інститут проблем
ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН
України»). (98/4)
Матюшкіна Марина Володимирівна, асистент кафедри
загальної фармації Одеського національного медичного
університету: «Фармакологічна активність нових координаційних сполук металів з лимонною кислотою» (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 – Годован В. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри загальної та клінічної фармакології (Одеський
національний медичний університет МОЗ України). Опоненти: Малоштан Л. М., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії людини (Національний
фармацевтичний університет МОЗ України); Сирова Г. О.,
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри медичної
та біоорганічної хімії (Харківський національний медичний
університет МОЗ України). (100/4)
Давидович Софія Ігорівна, асистент кафедри токсикологічної та аналітичної хімії Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького: «Хімікотоксикологічне дослідження сертиндолу та зипразидону»
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 35.600.02 у Львівському національному медичному
університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010,
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. 260-30-66). Науковий
керівник – Галькевич І. Й., кандидат фарм. наук, доцент,
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завідувач кафедри токсикологічної та аналітичної хімії
(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Опоненти: Коваленко С. І., доктор фарм.
наук, професор, завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії (Запорізький державний медичний університет);
Баюрка С. В., доктор фарм. наук, доцент, завідувач кафедри лікарської та аналітичної токсикології (Національний
фармацевтичний університет). (282/4)
Сушарина Ірина Вікторівна, заступник начальника
служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області, м. Мирноград: «Науково-методичні засади удосконалення державного та суспільного
регулювання у фармацевтичній галузі» (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 – Хоменко В. М., доктор фарм. наук, професор,
завідувач кафедри фармації та фармакології (Донецький
національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман). Опоненти: Гудзенко О. П., доктор фарм. наук, професор кафедри технології ліків, організації та економіки
фармації (Луганський державний медичний університет
МОЗ України м. Рубіжне); Мнушко З. М., доктор фарм.
наук, професор, професор кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині (Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ України). (293/4)
Шакін Євген Сергійович, інженер-технолог департаменту розробки та дослідного виробництва ТОВ «Фарма
Старт»: «Дослідження з розробки процесів таблетування,
інкапсулювання та масштабування технології таблеток
Левіцитам і капсул Біфрен» (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. 706-35-81). Науковий консультант – Ярних Т. Г., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри
технології ліків (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Казарінов М. О., доктор фарм.
наук, професор, завідувач лабораторії таблетованих лікарських засобів (ДП «Державний науковий центр лікарських
засобів і медичної продукції» 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). (294/4)
Шостак Тетяна Андріївна, аспірант кафедри технології
ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: «Опрацювання
складу, технології та дослідження м’яких лікарських засобів на основі екстракту трави звіробою і квіток нагідок з
ранозагоювальною та протизапальною дією» (15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада Д 35.600.02 у Львівському наСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ціональному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69;
тел. (032) 260-30-66). Науковий керівник – Калинюк Т. Г.,
доктор фарм. наук, професор, професор кафедри технології ліків і біофармації (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Опоненти:
Дмитрієвський Д. І., доктор фарм. наук, професор, професор кафедри заводської технології ліків (Національний
фармацевтичний університет); Давтян Л. Л., доктор фарм.
наук, професор, професор кафедри фармацевтичної
технології і біофармації (Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). (505/4)
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Савінова Ірина Віталіївна, науковий співробітник
Інституту клітинної терапії: «Отримання, стабілізація,
культурально-морфологічні характеристики культур
клітин амфібій і рептилій, чутливих до вірусів тварин»
(16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). 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 – Клестова З. С., доктор вет. наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів НААН України). Опоненти: Корнієнко Л. Є., доктор
вет. наук, професор, завідувач кафедри епізоотології та
інфекційних хвороб (Білоцерківський національний аграрний університет); Недосєков В. В., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи (Національний університет біоресурсів і
природокористування України). (395/4)
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Лі Цін, тимчасово не працює: «Камерно-вокальна
творчість Клода Дебюссі: принципи роботи з поетичним
текстом» (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 – Жаркова В. Б., доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії
світової музики (Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського Міністерства культури України).
Опоненти: Шип С. В., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН України); Мудрецька Л. Г., кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор
з науково-педагогічної та наукової роботи (Київський
інститут музики імені P. М. Глієра Міністерства культури
України). (61/4)
Шнур Іванна Володимирівна, викладач історико-теоретичних дисциплін Київської дитячої академії мистецтв:
«Пісенний шлягер як феномен популярної музики другої
половини XX – початку XXI століть (на матеріалі радянської
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та пострадянської естради)» (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 – Соломонова О. Б., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри історії світової музики (Національна
музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України). Опоненти: Ржевська М. Ю.,
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри театрознавства (Київський національний університет
театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Міністерства культури України); Дугіна Т. Є., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики
(Київський інститут музики імені P. М. Глієра Міністерства
культури України). (62/4)
Хмель Наталія Василівна, викладач кафедри народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки: «Специфіка бандурних перекладень музики бароко: виконавсько-текстологічний
аспект» (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./факс
726-78-76, тел. 726-97-47). Науковий керівник – Мірошниченко С. В., кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії музики та композиції
(Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: Ржевська М. Ю., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри театрознавства (Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого); Каплієнко-Ілюк Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри музики (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича). (68/4)

(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./факс 726-78-76, тел.
726-97-47). Науковий керівник – Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
історії музики та музичної етнографії, проректор з наукової роботи (Одеська національна музична академія
імені А. В. Нежданової). Опоненти: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри
естрадного виконавства (Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв); Чернова І. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії музики
(Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка). (121/4)
Бокотей Михайло Андрійович, старший викладач кафедри художнього скла Львівської національної академії
мистецтв МОН України: «Львівське гутне скло в контексті міжнародного студійного руху: художні особливості
та осередки скловиробництва» (17.00.06 – декоративне
і прикладне мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв МОН України (79011,
м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 276-14-75). Науковий
керівник – Стельмащук Г. Г., доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва
(Львівська національна академія мистецтв МОН України).
Опоненти: Кротова Т. Ф., доктор мистецтвознавства, професор кафедри художнього моделювання костюма (Київський національний університет технологій та дизайну
МОН України); Андрушко Л. М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри філософії та політології (Львівський
державний університет внутрішніх справ МВС України).
(220/4)

Битко Ольга Сергіївна, викладач відділу теорії музики КВНЗ «Херсонське музичне училище»: «Феномен театральності в композиторській поетиці С. Прокоф’єва»
(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./факс 726-78-76, тел.
726-97-47). Науковий керівник – Нівельт О. А., кандидат
мистецтвознавства, доцент, приват-професор кафедри теорії музики та композиції (Одеська національна
музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти:
Рощенко О. Г., доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри теорії та історії музики (Харківська
державна академія культури); Петренко О. М., кандидат
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти (Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти). (72/4)

Польовий Олег Григорович, старший викладач кафедри прикладної і теоретичної культурології Одеської
національної музичної академії імені А. В. Нежданової:
«Художньо-комунікативні параметри творчої діяльності
композитора в музичній культурі України кінця XX – початку XXI століття» (26.00.01 – теорія та історія культури –
мистецтвознавство). 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. 501-78-28). Науковий керівник – Маркова О. М.,
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
прикладної і теоретичної культурології (Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: Бермес І. Л., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Сумарокова В. Г., кандидат
мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії
музики (Національна музична академія імені П. І. Чайковського). (513/4)

Гань Сяосюе, викладач кафедри фортепіано Сіньхайської консерваторії, м. Гуанчжоу, КНР: «Образ та смисл
як категорії фортепіанно-виконавського мислення»

Олійник Вікторія Анатоліївна, аспірант з відривом від
виробництва Київського національного університету культури і мистецтв: «Трансформації образної системи в дизай-
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ні української книги 1980 – 1990-х років» (17.00.07 – дизайн). Спецрада К 26.807.03 у Київському національному
університеті культури і мистецтв Міністерства культури
України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 52998-33). Науковий керівник – Школьна О. В., доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, завідувач
кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв
(Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Лагутенко О. А., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри теорії та історії мистецтв (Національна
академія образотворчого мистецтва і архітектури); Юхимець Г. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач
відділу естампів і репродукцій (Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського). (514/4)
АРХІТЕКТУРА
Швець Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри основ архітектурного проектування Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова: «Містобудівні принципи формування
залізничних вокзальних комплексів у структурі малих і
середніх міст» (18.00.04 – містобудування 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) 707-31-43). Науковий керівник – Древаль І. В., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри
містобудування (Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти:
Ковальська Г. Л., доктор архітектури, завідувач кафедри
архітектурно-проектної справи (Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і
архітектури); Рочняк Ю. А., кандидат архітектури, доцент
кафедри архітектурного проектування (Інститут архітектури Національного університету «Львівська політехніка»).
(357/4)
Антощук Тетяна Іванівна, архітектор ТОВ «Архітектурна Реноваційна Група»: «Еволюція семантичних ознак архітектурних форм українського романтизму (кінця ХІХ –
початку XX століття)» (18.00.01 – теорія архітектури,
реставрація пам’яток архітектури). 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) 707-31-43). Науковий керівник – Слєпцов О. С., доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури і архітектурного проектування (Київський національний університет
будівництва і архітектури). Опоненти: Михайлишин О. Л.,
доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну (Національний університет
водного господарства та природокористування); Авдєєва М. С., кандидат архітектури, доцент кафедри основ архітектури та дизайну (Навчально-науковий інститут аеропортів Національного авіаційного університету). (362/4)
Захеді Шахаб, аспірант кафедри основ архітектури
та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури МОН УкраїСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ни: «Еволюція архітектури мечетей Ірану (VII – XVIII 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. 24155-80). Науковий керівник – Івашко Ю. В., доктор архітектури, професор, професор кафедри основ архітектури та
архітектурного проектування (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Рибчинський О. В., доктор архітектури, доцент,
доцент кафедри архітектури та реставрації (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України);
Гнатюк Л. Р., кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну інтер’єру (Навчально-науковий інститут
аеропортів Національного авіаційного університету МОН
України). (402/4)
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Гайдучик Петро Данилович, тимчасово не працює:
«Ідентифікаційні чинники переживання сепараційної тривоги в умовах лікувальної реабілітації» (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
і соціології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Кочарян О. С., доктор
психол. наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); Маслюк А. М.,
кандидат психол. наук, провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів (Національна школа суддів України). (191/4)
Кіраль Агнета Йосипівна, аспірант лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України: «Формування здатності
до протистояння криміналізації особистості підлітка»
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада К
26.451.02 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел.
(044) 440-63-88). Науковий керівник – Марусинець М. М.,
доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології
і педагогіки (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). Опоненти: Бех І. Д., доктор психол.
наук, професор, дійсний член НАПН України, директор (Інститут проблем виховання НАПН України); Павелків В. Р.,
кандидат психол. наук, доцент, декан психолого-природничого факультету (Рівненський державний гуманітарний
університет МОН України). (221/4)
Панас Юлія Володимирівна, практичний психолог
Луцького базового медичного коледжу: «Рефлексивні механізми професійної мобільності особистості»
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки МОН України (43025,
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 72-01-26). Науковий керівник – Вірна Ж. П., доктор психол. наук, професор, декан
факультету психології і соціології (Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки). Опоненти:
Саннікова О. П., доктор психол. наук, професор, завідувач
кафедри загальної та диференціальної психології (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського); Луньов В. Є., кандидат психол. наук,
доцент, доцент кафедри загальної та медичної психології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця). (252/4)

700-35-27). Науковий керівник – Попова Г. В., кандидат
психол. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені І. А. Зязюна (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: Кузікова С. Б., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної психології (Сумський державний педагогічний університет МОН України); Туркова Д. М., кандидат психол. наук, доцент кафедри практичної психології
(Криворізький державний педагогічний університет МОН
України). (261/4)

Лапіна Марина Дмитрівна, старший викладач кафедри
соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: «Психологічні особливості
формування професійних якостей особистості майбутніх
соціальних працівників» (19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія). Спецрада К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел.
(057) 700-35-27). Науковий керівник – Бочелюк В. Й., доктор психол. наук, професор кафедри практичної психології (Класичний приватний університет). Опоненти: Сергєєва Т. В., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов (Харківський національний університет
будівництва та архітектури МОН України); Туркова Д. М.,
кандидат психол. наук, доцент кафедри практичної психології (Криворізький державний педагогічний університет
МОН України). (259/4)

Падалка Роман Григорович, викладач кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості молодшого
школяра» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
Спецрада Д 26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Приходько Ю. О., доктор психол. наук,
професор, професор кафедри психології і педагогіки
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Іванчук М. Г., доктор психол. наук,
професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової освіти (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича); Пенькова О. І., кандидат психол.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології особистості імені
П. Чамати (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України). (264/4)

Полілуєва Інга Володимирівна, практичний психолог
КЗ «Ямпільський районний центр дитячої та юнацької
творчості Ямпільської райради Сумської області»: «Особливості емоційно-вольової регуляції спортивно-художньої
діяльності у підлітковому віці» (19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія). Спецрада К 64.053.08 у Харківському
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29;
тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Кузнєцов М. А.,
доктор психол. наук, професор, професор кафедри практичної психології (Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти:
Підбуцька Н. В., доктор психол. наук, доцент, професор
кафедри педагогіки і психології управління соціальними
системами (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); Найчук В. В.,
кандидат психол. наук, доцент кафедри психології
(Вінницький соціально-економічний інститут Університету
«Україна» МОН України). (260/4)
Грінченко Олеся Миколаївна, асистент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
імені І. А. Зязюна Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»: «Когнітивні особливості професійного самовизначення студентів-психологів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
Спецрада К 64.053.08 у Харківському національному
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН
України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057)
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Ногачевська Інна Олександрівна, старший викладач
кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету: «Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями-філологами сучасного поетичного тексту» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 27.053.04 у ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України (м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел.
(04567) 5-63-89). Науковий керівник – Андрієвська В. В.,
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник
лабораторії психодіагностики та науково-психологічної
інформації (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України). Опоненти: Кривопишина О. А., доктор психол.
наук, професор, професор кафедри практичної психології
та педагогіки (Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності); Кравчина Т. В., кандидат психол. наук,
доцент кафедри іноземних мов (Хмельницький національний університет). (278/4)
Ковальова Оксана Анатоліївна, науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини НАПН України:
«Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 27.053.04 у ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
університет імені Григорія Сковороди» МОН України
(м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30;
тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник – Турбан В. В.,
доктор психол. наук, професор, завідувач лабораторії загальної психології і історії психології імені В. А. Роменця
(Інститут психології імені Г. С. Костюка). Опоненти: Семиченко В. А., доктор психол. наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Навчально-науковий гуманітарний інститут Національного авіаційного
університету); Комар Т. В., кандидат психол. наук, професор кафедри практичної психології (Хмельницький
державний університет). (281/4)
Карпушина Наталія Борисівна, тимчасове не працює:
«Інформаційна компетентність в професійній діяльності
слідчого» (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 – Андросюк В. Г., кандидат психол. наук, професор, провідний науковий співробітник наукової лабораторії проблем психологічного
забезпечення (Національна академія внутрішніх справ).
Опоненти: Данилюк І. В., доктор психол. наук, професор,
декан факультету психології (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка); Радухівська Л. Л.,
кандидат юрид. наук, старший викладач відділу підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
органів прокуратури (Національна академія прокуратури
України). (446/4)

ненти: Бевз Г. М., доктор психол. наук, доцент, завідувач
лабораторії психології спілкування (Інститут соціальної
та політичної психології НАПН України); Хуртенко О. В.,
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри теорії і
методики фізичного виховання (Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).
(448/4)
Гуртовенко Наталія Вікторівна, викладач Уманського
медичного коледжу: «Психологічні умови формування
готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
Спецрада К 70.705.02 у Національній академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел.
(0382) 65-05-93). Науковий керівник – Якимчук Б. А.,
кандидат психол. наук, доцент, декан факультету початкової освіти (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти: Панок В. Г., доктор
психол. наук, професор, директор (Український НМЦ
практичної психології і соціальної роботи НАПН України);
Мась Н. М., кандидат психол. наук, начальник кафедри
військової психології та політології (Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса Шевченка). (449/4)

Урусова Олена Геннадіївна, директор департаменту
по роботі з персоналом ПрАТ «Датагруп»: «Формування
психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи
у сфері управління персоналом» (19.00.07 – педагогічна
та вікова психологія). Спецрада К 70.705.02 у Національній академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького (29000, м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – Волобуєва О. Ф., доктор психол. наук, професор,
заступник ректора з персоналу (проректор) (Національна
академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького). Опоненти: Щербан Т. Д., доктор
психол. наук, професор, ректор (Мукачівський державний
університет); Якимчук І. П., кандидат психол. наук, доцент,
доцент кафедри психології (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). (447/4)

Музичко Леся Тарасівна, викладач кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного: «Психокорекційна допомога молоді із посттравматичними порушеннями інтелектуальної
та емоційно-вольової сфери» (19.00.08 – спеціальна
психологія). Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. (044)
486-80-38). Науковий керівник – Синьов В. М., доктор
пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, декан
факультету корекійної педагогіки та психології (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Островська К. О., доктор психол. наук,
професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки
та інклюзії (Львівський національний університет імені
Івана Франка); Гаврилов О. В., кандидат психол. наук,
доцент, завідувач кафедри логопедії і спеціальних методик (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). (535/4)

Чистяк Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри практичної психології Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова: «Психолого-педагогічні умови формування міжособистісних стосунків
вихованців дитячого будинку сімейного типу» (19.00.07 –
педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 70.705.02
у Національній академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького (29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – Митник О. Я., доктор пед. наук, професор,
завідувач кафедри практичної психології (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опо-

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Валюшко Іванна Олександрівна, тимчасово не працює:
«Інформаційна безпека України в контексті російськоукраїнського конфлікту» (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, кімн. 107; тел. (0512) 50-03-33).
Науковий керівник – Дудко І. Д., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політичної історії (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»). Опоненти: Ржевська Н. Ф., доктор політ. наук,
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доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій (Навчально-науковий інститут
міжнародних відносин Національного авіаційного університету); Магда Є. В., кандидат політ. наук, доцент, доцент
кафедри видавничої справи та редагування (Видавничополіграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»). (120/4)
Попазогло Влада Сергіївна, старший лейтенант юстиції Військової прокуратури Південного регіону України:
«Деструктивні неформальні політичні інститути: форми
прояву та механізми протидії» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий
керівник – Наумкіна С. М., доктор політ. наук, професор,
завідувач кафедри політичних наук і права (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»). Опоненти: Хома Н. М., доктор політ.
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної
науки (Львівський національний університет імені Івана
Франка); Краснопольська Т. М., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій (Національний
університет «Одеська юридична академія»). (222/4)
Денисова Аліна Юріївна, аспірант кафедри політології
та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця: «Технології «чорного піару» у політичних процесах сучасності» (23.00.02 –
політичні інститути та процеси). Спецрада Д 35.051.17 у
Львівському національнмому університеті імені Івана
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий керівник – Примуш М. В., доктор політ. наук, професор, професор кафедри політології та державного управління (Донецький
національний університет імені Василя Стуса). Опоненти:
Андрущенко Т. В., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових
технологій (Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова); Доцяк І. І., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри політології, директор Центру соціальних досліджень (ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»). (227/4)
Петров Павло Григорович, асистент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «Модернізація політичних
інститутів як чинник формування іміджу транзитивних
демократій» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
Спецрада Д 08.051.08 у Дніпровському національному
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий керівник – Іщенко І. В., доктор політ. наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародних відносин (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).
Опоненти: Щедрова Г. П., доктор політ. наук, професор,
завідувач кафедри політології та міжнародних відносин
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(ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»); Ростецька С. І., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри
політичних наук і права (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського). (537/4)
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Чеховська Мар’яна Ярославівна, викладач кафедри
фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного
університету фізичної культури: «Фізична реабілітація дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю
І – ІІА стадій» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада
Д 35.829.01 у Львівському державному університеті фізичної культури МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник – Івасик Н. О., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, докторант кафедри фізичної терапії та ерготерапії
(Львівський державний університет фізичної культури).
Опоненти: Богдановська Н. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації (Запорізький
національний університет); Індика С. Я., кандидат наук з
фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії
фізичного виховання, фітнесу та рекреації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
(8/4)
Нерода Неоніла Вікторівна, старший викладач кафедри
теорії спорту та фізичної культури Львівського державного
університету фізичної культури: «Організаційні та правові
засади європейського професійного спорту» (24.00.01 –
олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д 35.829.01
у Львівському державному університеті фізичної культури
МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел.
(032) 255-32-01). Науковий керівник – Бріскін Ю. А., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач
кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський
державний університет фізичної культури). Опоненти:
Борисова О. В., доктор наук з фіз. виховання та спорту,
професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Національний університет фізичного виховання і спорту
України); Павлюк І. С., кандидат наук з фіз. виховання та
спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання
(Національний університет харчових технологій). (182/4)
Тимочко-Волошин Роксолана Іванівна, викладач кафедри біохімії та гігієни Львівського державного університету
фізичної культури: «Вдосконалення фізичного виховання
дітей середнього шкільного віку з суглобовими проявами
дисплазії сполучної тканини (на прикладі спеціальних медичних груп сільських шкіл)» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада Д
35.829.01 у Львівському державному університеті фізичної
культури МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка,
11; тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник – Трач В. М.,
кандидат біол. наук, професор, професор кафедри біохімії та гігієни (Львівський державний університет фізичної
культури). Опоненти: Москаленко Н. В., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності (Придніпровська державна академія фізичної
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культури і спорту); Іщенко О. С., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Національний університет фізичного
виховання і спорту України). (187/4)
Квасниця Олег Михайлович, старший викладач кафедри фізичного виховання Хмельницького національного
університету: «Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих гравців у регбі-7 з урахуванням індивідуальних
профілів фізичної підготовленості» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д 35.829.01 у Львівському державному університеті фізичної культури МОН
України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032)
255-32-01). Науковий керівник – Базильчук О. В., кандидат
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри здоров’я людини (Хмельницький національний університет). Опоненти: Лісенчук Г. А., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри футболу
(Національний університет фізичного виховання і спорту
України); Тищенко В. О., кандидат наук з фіз. виховання
та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту (Запорізький національний
університет). (190/4)
Славітяк Олег Станіславович, викладач кафедри теорії
та методики фізичної культури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: «Удосконалення тренувального процесу спортсменів у бодібілдингу
на основі оптимального застосування базових та формуючих вправ у мезоциклах підготовки» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01 у
Національному університеті фізичного виховання і спорту
України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1;
тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Олешко В. Г.,
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри спортивних єдиноборств та силових видів
спорту (Національний університет фізичного виховання
і спорту України). Опоненти: 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); Тихорський О. А., кандидат наук з фіз.
виховання та спорту, викладач кафедри важкої атлетики
та боксу (Харківська державна академія фізичної культури). (263/4)
Берінчик Денис Юрійович, боксер-професіонал компанії «К2 Промоушенз Іст»: «Структура змагальної діяльності й особливості прояву спеціальної працездатності
кваліфікованих боксерів» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01 у Національному
університеті фізичного виховання і спорту України МОН
України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044)
287-54-52). Науковий керівник – Лисенко О. М., доктор
біол. наук, професор, завідувач лабораторії теорії і методики спортивної підготовки та резервних можливостей
спортсменів Науково-дослідного інституту (Національний
університет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Подрігало Л. В., доктор мед. наук, професор, заСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

відувач кафедри гігієни та фізіології людини (Харківська
державна академія фізичної культури); Никитенко А. О.,
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фехтування,
боксу та національних одноборств (Львівський державний
університет фізичної культури). (290/4)
Кузнецов Максим Віталійович, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного: «Удосконалення
фізичної підготовки кандидатів у підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській державній
академії фізичної культури і спорту МОН України (49094,
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 73196-89). Науковий керівник – Афонін В. М., кандидат пед.
наук, доцент, професор кафедри фізичного виховання,
спеціальної фізичної підготовки і спорту (Національна
академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Опоненти: Пангелова Н. Є., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії
та методики фізичного виховання і спорту (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»); Романчук В. М., кандидат наук
з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і
спорту (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова). (528/4)
Петрук Андрій Петрович, заступник начальника кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного: «Оптимізація методичної складової системи фізичної підготовки курсантів
вищих військових навчальних закладів» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській державній
академії фізичної культури і спорту МОН України (49094,
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 73196-89). Науковий керівник – Афонін В. М., кандидат пед.
наук, доцент, професор кафедри фізичного виховання,
спеціальної фізичної підготовки і спорту (Національна
академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Опоненти: Круцевич Т. Ю., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії
і методики фізичного виховання (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Пронтенко
К. В., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент
кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова). (529/4)
Чухловіна Валерія Валеріївна, викладач кафедри теорії
та методики спортивної підготовки Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту: «Корекція рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу в процесі фізичного виховання» (24.00.02 – фізична культура, фізичне
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виховання різних груп населення). Спецрада К 08.881.01
у Придніпровській державній академії фізичної культури
і спорту МОН України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 10; тел. (056) 731-96-89). Науковий керівник –
Кашуба В. О., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і
спорту України). Опоненти: Боднар І. Р., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії
та методики фізичної культури (Львівський державний
університет фізичної культури); Седляр Ю. В., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка). (530/4)
Добровольський Віктор Брониславович, начальник
факультету післядипломної освіти Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Удосконалення фізичної підготовки курсантівжінок вищих військових навчальних закладів» (24.00.02 –
фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській державній
академії фізичної культури і спорту МОН України (49094,
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 73196-89). Науковий керівник – Романчук В. М., кандидат наук
з фіз. виховання та спорту, професор, професор кафедри
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і
спорту (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова). Опоненти: Круцевич Т. Ю., доктор наук з фіз.
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії
і методики фізичного виховання (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Боярчук О. М.,
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент
кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту (Житомирський військовий інститут імені
С. П. Корольова). (531/4)
Рубан Владислав Юрійович, викладач кафедри теорії
та методики фізичного виховання і спорту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: «Організаційно-методичні
засади оптимізації процесу фізичного виховання учнів
початкових класів в умовах сільської загальноосвітньої
школи» (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту
МОН України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,
10; тел. (056) 731-96-89). Науковий керівник – Пангелова Н. Є., доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор,
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).
Опоненти: Круцевич Т. Ю., доктор наук з фіз. виховання
та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики
фізичного виховання (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Бондарчук Н. Я., кандидат
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри
теорії і методики фізичного виховання (Ужгородський
національний університет). (532/4)
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Ільченко Сергій Сергійович, викладач кафедри спортивних дисциплін Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини: «Вплив самоконтролю
фізичного стану студентів упродовж навчального року на
мотивацію до занять фізичним вихованням» (24.00.02 –
фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській державній
академії фізичної культури і спорту МОН України (49094,
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 73196-89). Науковий керівник – Безверхня Г. В., кандидат наук
з фіз. виховання та спорту, професор, декан факультету
фізичного виховання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти: Круцевич Т. Ю., доктор наук з фізичного виховання та спорту,
професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Соколова О. В., кандидат наук з фіз.
виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та
методики фізичної культури і спорту (Запорізький національний університет). (533/4)
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Привалова Наталія Володимирівна, завідувач сектору
організації семінарів за державним замовленням відділу
підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального
інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України: «Організаційний розвиток органів публічної влади: моніторинг
якісної трансформації людських ресурсів» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада К 20.052.07 в
Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник – Колісніченко Н. М., кандидат наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри української та іноземних
мов (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). Опоненти: Дзюндзюк В. Б., доктор
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри політології та філософії (Харківський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України); Радченко О. В., доктор наук з держ. управління, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу (Національна
академія Державної прикордонної служби України). (65/4)
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 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,
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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»). (67/4)
Куц Ярослав Валентинович, начальник управління
житлово-комунального господарства Чернігівської міськради: «Механізми державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг в Україні» (25.00.02 – механізми
державного управління). Спецрада К 79.051.05 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН
України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462)
66-51-03). Науковий керівник – Руденко О. М., доктор
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). Опоненти: Олійник Н. І., доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри економічної політики та
врядування (Національна академія державного управління
при Президентові України); Кравченко С. Г., кандидат наук
з держ. управління, начальник відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю виконкому
Люботинської міськради. (105/4)
Дергач Анна Вадимівна, головний спеціаліст сектору
соціальної інтеграції департаменту у справах іноземців
та осіб без громадянства Державної міграційної служби
України: «Механізми державного управління міграційними
процесами в Україні» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії
державного управління при Президентові України (03680,
м. Київ, вул. Антона Цедика (Ежена Потьє), 20; тел. (044)
481-21-51). Науковий керівник – Розпутенко І. В., доктор
наук з держ. управління, професор, в. о. директора Інституту публічного управління та адміністрування (Національна академія державного управління при Президентові України). Опоненти: Малиновська О. А., доктор наук з
держ. управління, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу соціальної безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень); Біль М. М.,
кандидат наук з держ. управління, старший науковий
співробітник, докторант (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього» НАН України). (342/4)
Матвєєнко Олександр Васильович, старший військовий спостерігач групи миротворчого персоналу ООН в/ч
А0172 у Республіці Південний Судан: «Організаційноправові засади державного контролю над озброєнням»
(25.00.01 – теорія та історія державного управління).
Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України (03680, м. Київ,
вул. Антона Цедика (Ежена Потьє), 20; тел. (044) 481-2151). Науковий керівник – Шипілова Л. М., кандидат політ.
наук, доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою (Національна академія державного управління при Президентові України).
Опоненти: Ситник Г. П., професор кафедри публічного
управління та адміністрування (Державний університет теСПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», КВІТЕНЬ '18

лекомунікацій); Зозуля О. С., старший науковий співробітник (НДЦ гуманітарних проблем Збройних Сил України).
(343/4)
Нікіфорова Інна Іванівна, начальник відділу внутрішнього аудиту департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця»: «Особливості впливу
політичної конкуренції на процес державотворення у ліберально-демократичних суспільствах» (25.00.01 – теорія та
історія державного управління). Спецрада Д 26.810.01 у
Національній академії державного управління при Президентові України (03680, м. Київ, вул. Антона Цедика (Ежена
Потьє), 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник – Голубь В. В., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних
відносин (Національна академія державного управління
при Президентові України). Опоненти: Сичова В. В., доктор
наук з держ. управління, професор, професор кафедри
соціології управління та соціальної роботи (Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна); Валевський О. Л., доктор наук з держ. управління, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник
відділу гуманітарної безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень). (344/4)
Носик Оксана Анатоліївна, начальник відділу роботи
з персоналом Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України: «Розвиток служби
управління персоналом державного органу на засадах
компетентнісного підходу» (25.00.03 – державна служба).
Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державного
управління при Президентові України (03680, м. Київ, вул.
Антона Цедика (Ежена Потьє), 20; тел. (044) 481-21-51).
Науковий керівник – Газарян С. 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: Василевська Т. Е., доктор наук з держ.
управління, професор, професор кафедри публічного
управління та публічної служби (Національна академія
державного управління при Президентові України); Прудиус Л. В., кандидат наук з держ. управління, заступник директора з наукової та навчальної роботи (Всеукраїнський
центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування). (425/4)
Баранов Сергій Олександрович, головний державний
ревізор – інспектор відділу комплексного контролю управління організації внутрішніх перевірок департаменту внутрішнього аудиту ДФС України: «Державне регулювання
детінізації національної економіки: організаційно-правовий аспект» (25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України (03680, м. Київ,
вул. Антона Цедика (Ежена Потьє), 20; тел. (044) 481-2151). Науковий керівник – Кириленко В. І., доктор екон.
наук, професор, завідувач кафедри політичної економії
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(ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: 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); Кашпур Л. М., кандидат наук з держ. управління,
головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності управління податків і
зборів юридичних осіб (Головне управління ДФС України у
м. Києві). (427/4)
Марковець Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту
підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Мінсоцполітики України: «Управлінські засади формування політичної культури особистості» (25.00.01 – теорія 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 –
Надольний І. Ф., доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін (Національна академія статистики, обліку та аудиту).
Опоненти: Лахижа М. І., доктор наук з держ. управління,
професор, перший заступник директора (Регіональний
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Полтавській області); Твердохліб О. С., кандидат наук з
держ. управління, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій (Національна академія державного управління при Президентові України). (436/4)
Пахомова Мілана Володимирівна, доцент кафедри
публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполітики України: «Удосконалення механізмів державного
управління професійним розвитком педагогічних працівників в системі неперервної освіти» (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 – Діденко Н. Г., доктор наук з держ. управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування
(Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України Мінсоцполітики України). Опоненти: Романенко К. М., доктор наук з держ. управління, доцент, декан
факультету менеджменту та освітніх інновацій, професор
кафедри публічного управління та права (КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської
облради); Петрик О. Л., кандидат наук з держ. управління, доцент кафедри кримінального права та правосуддя,
завідувач відділу з питань працевлаштування, практики та
зв’язків з громадськістю (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). (437/4)
Андрєєв Василь Миколайович, аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом: «Теоретико-методологічні засади селекції кадрів публічної служби України»
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(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 – Гербеда С. В., кандидат
наук з держ. управління, заступник голови Національної
служби посередництва і примирення. Опоненти: Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ. управління, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління
та адміністрування (Житомирський державний технологічний університет); Антонова О. В., кандидат наук з держ.
управління, доцент, вчений секретар (Дніпропетровський
регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України). (464/4)
Щурба Мікеле, аспірант Міжрегіональної академії
управління персоналом: «Формування державної політики протидії відмиванню коштів у країнах Європейського
Союзу» (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 – Балашов А. М.,
доктор наук з держ. управління, професор, професор 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); Драган І. О., доктор наук з держ.
управління, старший науковий співробітник, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування (Житомирський державний технологічний
університет МОН України). (465/4)
Дивнич Ганна Андріївна, викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Чернігівського національного технологічного університету МОН України:
«Англомовна компетентність як чинник функціонування
механізмів державного управління в умовах євроінтеграції
України» (25.00.02 – механізми державного управління).
Спецрада К 79.051.05 у Чернігівському національному
технологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий
керівник – Шкарлет С. М., доктор екон. наук, професор,
ректор (Чернігівський національний технологічний університет МОН України). Опоненти: Лопушинський І. П., доктор
наук з держ. управління, професор, заслужений працівник
освіти України, завідувач кафедри державного управління
і місцевого самоврядування (Херсонський національний
технічний університет МОН України); Лихач Ю. Ю., кандидат наук з держ. управління, перший заступник директора
(Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу). (482/4)
Баранов Руслан Олександрович, начальник відділу
організації роботи з боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом, департаменту боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС
України: «Формування та реалізація державної політики
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних
злочинним шляхом» (25.00.02 – механізми державного
управління). Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії
державного управління при Президентові України (03680,
м. Київ, вул. Антона Цедика (Ежена Потьє), 20; тел. (044)
481-21-51). Науковий керівник – Мордас І. В., кандидат
екон. наук, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою (Національна академія державного управління при Президентові України).
Опоненти: Рижих В. М., доктор наук з держ. управління,
професор, начальник Управління науково-технічного розвитку (Державний концерн «Укроборонпром»); Лещенко В. В., старший економіст департаменту фінансового
моніторингу (Національний банк України). (525/4)

імені В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. (044) 525-81-04). Науковий керівник – Горовий В. М., доктор істор. наук, професор, заступник генерального директора (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); Кулик Є. В., кандидат наук із
соц. комунікацій, завідувач відділу інформаційної підтримки освіти та досліджень (Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (139/4)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Попович Юлія Олександрівна, асистент кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича: «Преса Північної Буковини в формуванні концепції національної соборності (1885 – 1930-ті pp.)»
(27.00.04 – теорія та історія журналістики). 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 керівник – Василик Л. Є., доктор наук із соц. комунікацій,
доцент, завідувач кафедри журналістики (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Сидоренко Н. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка); Тарасюк В. Ю., кандидат філол. наук, доцент
кафедри журналістики (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). (12/4)

Черняк Ірина Володимирівна, науковий співробітник
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: «Внесок О. С. Сокальського у розвиток бібліотечної науки та освіти України» (27.00.03 – книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографознавство). Спецрада К
26.807.04 у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (01601,
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий
керівник – Новальська Т. В., кандидат істор. наук, професор, професор кафедри інформаційних наук та соціальних
комунікацій (Київський національний університет культури і мистецтв). Опоненти: Соляник А. А., доктор пед. наук,
професор, декан факультету соціальних комунікацій (Харківська державна академія культури); Сошинська В. Є.,
кандидат наук із соц. комунікацій, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології (Київський університет імені
Бориса Грінченка). (521/4)

Мельничук Юлія Георгіївна, асистент кафедри журналістики Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича: «Дискурс релігійної проблематики в газеті «Буковина» кінця XIX – початку XX століття»
(27.00.04 – теорія та історія журналістики). 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 керівник – Василик Л. Є., доктор наук із соц. комунікацій,
доцент, завідувач кафедри журналістики (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Бойко А. А., доктор філол. наук, професор кафедри
соціальних комунікацій (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
Рожило М. А., кандидат наук із соц. комунікацій, доцент
кафедри соціальних комунікацій (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). (16/4)
Каращук Оксана Миколаївна, молодший науковий
співробітник відділу обслуговування інформаційними
ресурсами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України: «Бібліотеки в розвитку системи
національних інформаційних комунікацій» (27.00.03 –
книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).
Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Шерстюк Марина Юріївна, начальник наукового відділу Гетьманського національного природного парку: «Автохтонні заповідні дендросозофіти Українського Полісся
(флористичний і популяційний аналіз, оцінка декоративності та фітоценокомпозиції)» (06.03.01 – лісові культури
та фітомеліорація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Попович С. Ю., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри декоративного садівництва та фітодизайну (Національний університет
біоресурсів і природокористування України). Опоненти:
Коваленко І. М., доктор біол. наук, доцент, декан факультету агротехнологій та природокористування (Сумський
національний аграрний університет); Левандовська С. М.,
кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри лісівництва,
ботаніки і фізіології рослин (Білоцерківський національний аграрний університет). (546/4)
Пентелюк Олена Сергіївна, тимчасово не працює:
«Внутрішньородове дендрорізноманіття Aesculus L. урбосередовища Києва (адаптація до ентомостресу, вторинний метаболізм, стійкість)» (06.03.01 – лісові культури та
фітомеліорація). Спецрада Д 26.004.09 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел.
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Григорюк І. П., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Криницький Г. Т., доктор
біол. наук, професор, проректор з наукової роботи (ДВНЗ
«Національний лісотехнічний університет України»); Бессонова В. П., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства (Дніпровський державний аграрно-економічний університет). (547/4)
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Грек Альона Вікторівна, аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України:
«Ресурсно-технічний потенціал інноваційно орієнтованих
сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за видами економічної
діяльності). Спецрада Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044)
527-82-28). Науковий керівник – Єрмаков О. Ю., доктор
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки праці
та соціального розвитку (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Красноруцький О. О., доктор екон. наук, професор, професор
кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту
(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка); Николюк О. М.,
доктор екон. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних
технологій і моделювання систем (Житомирський національний агроекологічний університет). (544/4)
Завальнюк Катерина Сергіївна, асистент кафедри
маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України:
«Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.004.01 у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник –
Ларіна Я. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі (Національний
університет біоресурсів і природокористування України).
Опоненти: Соловйов І. О., доктор екон. наук, професор,
професор кафедри економіки і підприємництва (Херсонський національний технічний університет); Романенко О. О., кандидат екон. наук, доцент, декан факультету
економіки і права (Київський національний лінгвістичний
університет). (545/4)
Іванченков В’ячеслав Сергійович, директор з економіки ТОВ «Чорноморська іграшка»: «Інноваційний розвиток підприємств консервної галузі в умовах конкуренції»
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в
Одеській національній академії харчових технологій МОН
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 72594

32-84). Науковий керівник – Лайко О. І., доктор екон. наук,
старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я (Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України); Орел В. М., доктор
екон. наук, доцент, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка МОН України); Гришина Н. В., кандидат
екон. наук, старший викладач кафедри менеджменту (Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова МОН України). (554/4)
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Берізко Володимир Миколайович, тимчасово не працює: «Адміністративна відповідальність за порушення
законодавства щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» (12.00.07 – адміністративне
право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Берлач А. І., доктор юрид. наук, професор,
заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного права (Київський національний університет
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гуржій Т. О., доктор
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Київський
національний торговельно-економічний університет); Ковальова О. В., кандидат юрид. наук, старший науковий
співробітник, завідувач кафедри адміністративного права
та адміністративного процесу (Одеський державний університет внутрішніх справ). (541/4)
Камінський Ігор Іванович, аспірант Національного університету «Одеська юридична академія»: «Міжнародноправова характеристика застосування незбройної сили»
(12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 41.086.04 у
Національному університеті «Одеська юридична академія»
МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,
23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Пашковський М. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри
міжнародного права та міжнародних відносин (Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Денисов В. Н., доктор юрид. наук, професор, завідувач
відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького
НАН України); Гутник В. В., кандидат юрид. наук, доцент
кафедри міжнародного права (Львівський національний
університет імені Івана Франка). (555/4)
Кузьмін Едуард Едуардович, асистент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»: «Кваліфікація неміжнародних
збройних конфліктів у міжнародному гуманітарному праві:
зарубіжний досвід» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул.
Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий
керівник – Стрельцов Є. Л., доктор юрид. наук, доктор теології, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри
кримінального права (Національний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Буроменський М. В.,
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН
України, професор кафедри міжнародного права (Інститут
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка); Сироїд Т. Л., доктор юрид,
наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна). (556/4)

у ВНЗ Німеччини» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.004.18 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044)
527-82-28). Науковий керівник – Амеліна С. М., доктор
пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу (Національний університет біоресурсів
і природокористування України). Опоненти: Бідюк Н. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри практики
іноземної мови та методики викладання (Хмельницький
національний університет); Волярська О. С., доктор пед.
наук, доцент, головний науковий співробітник відділу андрагогіки (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України). (548/4)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Ратинська Інна Олександрівна, викладач ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою
та фізичною підготовкою»: «Формування професійної
компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення в процесі вивчення
економічних дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 47.104.08 у Національному
університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11;
тел. (0362) 22-24-31). Науковий керівник – Козяр М. М.,
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
(Національний університет водного господарства та природокористування). Опоненти: Петренко Л. М., доктор пед.
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); Чернящук Н. Л., кандидат пед. наук, доцент, доцент
кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання
(Луцький національний технічний університет). (542/4)

Качмарчик Світлана Григорівна, старший викладач кафедри англійської філології Національного університету
біоресурсів і природокористування України: «Формування
культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних технологій» (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти). Спецрада Д 26.004.18 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 52782-28). Науковий керівник – Амеліна С. М., доктор пед.
наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і
перекладу (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Біда О. А., доктор
пед. наук, професор, професор кафедри початкової освіти (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького); Чередніченко Г. А., кандидат пед. наук,
доцент, завідувач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації (Національний університет харчових
технологій). (549/4)

Борейчук Анна Вікторівна, викладач правових дисциплін ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж»: «Формування освітніх компетентностей
майбутніх юристів у процесі професійної підготовки»
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада К 47.104.08 у Національному університеті водного господарства та природокористування МОН України (33028,
м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 22-24-31). Науковий
керівник – Пелех Ю. В., доктор пед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної
роботи (Рівненський державний гуманітарний університет). Опоненти: Яворська Г. Х., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (Міжнародний гуманітарний університет); Калита О. П., кандидат
пед. наук, доцент, доцент кафедри української словесності
та культури (Національний університет державної податкової служби України). (543/4)
Пилипенко Олена Петрівна, старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України:
«Професійна підготовка фахівців ветеринарного профілю
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МЕДИЧНІ НАУКИ
Щур Марта Богданівна, лікар-офтальмолог Львівської обласної клінічної лікарні, аспірант без відриву від
виробництва кафедри гістології, цитології, ембріології
Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького МОЗ України: «Морфофункціональна та лектиногістохімічна характеристика функціональних апаратів очного яблука в нормі та за умов дисфункції
щитоподібної залози (експериментальне дослідження)»
(14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія). Спецрада
Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» МОЗ України (76018, м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Ященко А. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри гістології, цитології, ембріології
(Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Дєльцова О. І., доктор мед. наук, професор кафедри гістології,
цитології та ембріології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Грабовий О. М., доктор мед. наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділення цитопатології та патологічної анатомії (Національний інститут
раку МОЗ України). (24/4)
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
Олійник Тетяна Миколаївна, асистент кафедри фізіології Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця МОЗ України: «Структурно-функціональні зміни кори великого мозку гіпертензивних щурів
за умов геморагічного інсульту та комплексної фармакокорекції» (14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія). Спецрада Д 26.003.06 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України
(01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 23413-91). Науковий керівник – Чайковський Ю. Б., доктор
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри гістології та ембріології (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
МОЗ України). Опоненти: Скибо Г. Г., доктор мед. наук,
професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач
відділу цитології НАН України (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця); Небесна З. М., доктор біол. наук,
професор, професор кафедри гістології та ембріології
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (28/4)
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Люлько Анастасія Олексіївна, аспірант кафедри
акушерства та гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти: «Оптимізація хірургічного
лікування жінок з пролапсом органів малого тазу та
нетриманням сечі» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.
205-49-82). Науковий керівник – Вдовиченко Ю. П.,
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, професор кафедри акушерства, гінекології та
перинатології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України).
Опоненти: Гладчук І. З., доктор мед. наук, професор,
завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 (Одеський національний медичний університет МОЗ України);
Процепко О. О., доктор меди. наук, професор кафедри
акушерства та гінекології № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ
України). (539/4)
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