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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Лашкін Володимир Михайлович, старший науковий 

співробітник відділу фізики плазми та плазмових техно-
логій Інституту ядерних досліджень НАН України: «Стійкі 
нелінійні когерентні структури в диспергуючих середо- 
вищах» (01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д 
26.191.01 в Інституті теоретичної фізики імені М. М. Бого-
любова НАН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 
14-б; тел. (044) 521-34-23). Опоненти: Іванов Б. О., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач лабораторії магнітних матеріалів (Інститут 
магнетизму НАН та МОН України); Черемних О. К., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, заступник директора з науко-
вої роботи (Інститут космічних досліджень НАН та ДКА 
України); Золотарюк Я. О., доктор фіз.-мат. наук, старший 
дослідник, провідний науковий співробітник лабораторії 
сильнокорельованих низьковимірних систем (Інститут те-
оретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України). 
(39/7)

Решетняк Олена Миколаївна, старший науковий спів-
робітник відділу іонно-плазмової обробки поверхні кон-
струкційних матеріалів ННЦ «Харківський фізико-тех-
нічний інститут» НАН України: «Структура та властивості 
зміцнювальних нанокристалічних покриттів на основі ні-
тридів металів, осаджених з фільтрованої вакуумно-дуго-
вої плазми» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 
64.245.01 в Інституті електрофізики і радіаційних техноло-
гій НАН України (61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28, 
а/с 8812; тел. (057) 700-41-11). Науковий консультант – 
Стрельницький В. Є., доктор фіз.-мат. наук, старший на-
уковий співробітник, начальник лабораторії алмазних та 
алмазоподібних покриттів відділу іонно-плазмової оброб-
ки поверхні конструкційних матеріалів (ННЦ «Харківський 
фізико-технічний інститут» НАН України). Опоненти: Іва-
щенко В. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу фізичного матеріалознавства 
тугоплавких сполук (Інститут проблем матеріалознавства 
імені І. М. Францевича НАН України); Погребняк О. Д., док-
тор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри нано-
електроніки (Сумський державний університет МОН Укра-
їни); Ходусов В. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач кафедри теоретичної ядерної фізики (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). (49/7)

Базилевич Юрій Миколайович, доцент кафедри авто-
матики та електротехніки ДВНЗ «Придніпровська академія 
будівництва та архітектури»: «Методи декомпозиції ма-
тричних математичних моделей» (01.05.02 – математич-

не 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). Опоненти: Галба Є. Ф., доктор фіз.-
мат. наук, старший науковий співробітник, старший науко-
вий співробітник відділу методів дискретної оптимізації, 
математичного моделювання та аналізу складних систем 
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); 
Новицький В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, провід-
ний науковий співробітник відділу математичних проблем 
механіки та теорії керування (Інститут математики НАН 
України); Макаренко О. С., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач відділу прикладного нелінійного аналізу 
(Інститут прикладного системного аналізу Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (85/7)

Харченко Василь Олегович, старший науковий спів-
робітник Інституту прикладної фізики НАН України: 
«Мікроструктурні перетворення та процеси самооргані-
зації в конденсованих системах» (01.04.02 – теоретична 
фізика). Спецрада Д 64.169.01 в Інституті монокриста-
лів НАН України (61001, м. Харків, просп. Науки, 60; тел. 
(057) 340-22-30). Науковий консультант – Яновський В. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу теорії 
конденсованого стану речовини (Інститут монокристалів 
НАН України). Опоненти: Татаренко В. А., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступ-
ник директора з наукової роботи (Інститут металофізики 
імені Г. В. Курдюмова НАН України); Туркін А. А., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник відділу теорії конденсованих 
середовищ і ядерної матерії (Інститут теоретичної фізики 
імені О. І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний ін-
ститут» НАН України); Куклін В. М., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри штучного інтелекту та про-
грамного забезпечення (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна). (202/7)

Пашко Сергій Володимирович, старший науковий спів-
робітник Інституту програмних систем НАН України: «Ма-
тематичні методи вибору оптимальних рішень в системах, 
що складаються з раціональних агентів» (01.05.01 – тео-
ретичні основи інформатики та кібернетики). 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). Опоненти: Касьянов П. О., док-
тор фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичних мето-
дів системного аналізу, директор Інституту прикладного 
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системного аналізу (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»); Семенов В. В., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, професор кафедри обчислювальної математики (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Скобелєв В. Г., доктор фіз.-мат. і тех. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу теорії цифрових 
автоматів (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН 
України). (218/7)

 
Теус Сергій Миронович, старший науковий співробіт-

ник Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН 
України: «Вплив водню на міжатомну взаємодію, фазо-
ві перетворення та властивості дислокацій в сплавах на 
основі 3d-металів» (01.04.13 – фізика металів). Спецрада 
Д 26.168.01 в Інституті металофізики імені Г. В. Курдю-
мова НАН України (03142, м. Київ, бульв. Вернадського, 
36; тел. (044) 424-10-05). Науковий консультант – Гаври-
люк В. Г., доктор тех. наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу фізичних основ легування сталей і 
сплавів (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН 
України). Опоненти: Фірстов С. О., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, академік НАН України, завідувач відділу фізи-
ки міцності і пластичності матеріалів (Інститут проблем 
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України); 
Воєводін В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, заступник академіка-секрета-
ря Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, 
директор Інституту фізики твердого тіла, матеріалознав-
ства та технологій (ННЦ «Харківський фізико-технічний 
інститут» НАН України); Рево С. Л., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач НДЛ фізики металів та кераміки фі-
зичного факультету (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (219/7)

Сальніков Микола Миколайович, старший науковий 
співробітник Інституту космічних досліджень НАН та ДКА 
України: «Модифікований метод еліпсоїдального оціню-
вання та його застосування» (01.05.02 – математичне моде-
лювання 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 консультант – Губарев В. Ф., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач відділу керування динамічними системами 
(Інститут космічних досліджень НАН та ДКА України). 
Опоненти: Касьянов П. О., доктор фіз.-мат. наук, доцент, 
директор Інституту прикладного системного аналізу (На-
ціональний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Мазко О. Г., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу математичних проблем механіки та 
теорії керування (Інститут математики НАН України); Сте-
цюк П. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу методів негладкої оптимізації 
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). 
(375/7)

Оліх Олег Ярославович, доцент кафедри загальної фі-
зики фізичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка:  «Акусто- та радіаційно-
індуковані явища в поверхнево-бар’єрних кремнієвих та 
арсенід-ґалієвих структурах» (01.04.07  – фізика твердого 
тіла). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Опоненти: Тартачник В. П., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, провідний науковий співробітник відділу радіаційної 
фізики (Інститут ядерних досліджень НАН України); Кос-
тильов В. П., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії фізико-технічних 
основ напівпровідникової фотоенергетики (Інститут фізи-
ки напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); 
Татаренко В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, заступник директора з науко-
вої роботи (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова 
НАН України). (519/7)

 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Абрамов Дмитрій Володимирович, доцент кафедри 
технології машинобудування і ремонту машин Харківсько-
го національного автомобільно-дорожнього університе-
ту: «Концепція покращення функціональної стабільності 
динамічних та енергоперетворюючих властивостей авто-
мобілів» (05.22.02 – автомобілі та трактори). Спецрада Д 
64.059.02 у Харківському національному автомобільно-
дорожньому університеті МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). Науко-
вий консультант – Подригало М. А., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри технології машинобудування і 
ремонту машин (Харківський національний автомобіль-
но-дорожній університет). Опоненти: Горбай О. З., доктор 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілебудування 
(Національний університет «Львівська політехніка»); Ма-
каров В. А., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
автомобілів та транспортного менеджменту (Вінницький 
національний технічний університет); Бондаренко А. І., 
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри автомобіле- і 
тракторобудування (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). (6/7)

 
Кайдалов Руслан Олегович, заступник начальника на-

уково-дослідного центру Національної академії Національ-
ної гвардії України: «Наукові основи створення автомобілів 
з комбінованою енергетичною установкою» (05.22.02 – ав-
томобілі та трактори). Спецрада Д 64.059.02 у Харківсько-
му національному автомобільно-дорожньому університеті 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 
25; тел. (057) 700-38-63). Науковий консультант – Подри-
гало М. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
технології машинобудування і ремонту машин (Харків-
ський національний автомобільно-дорожній університет). 
Опоненти: Гудз Г. С., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри експлуатації та ремонту автомобільної тех-
ніки (Національний університет «Львівська політехніка»); 
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Макаров В. А., доктор тех. наук, доцент, професор кафе-
дри автомобілів та транспортного менеджменту (Вінниць-
кий національний технічний університет); Дущенко В. В., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри інформа-
ційних технологій і систем колісних та гусеничних машин 
імені О. О. Морозова (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). (8/7)

Назін Володимир Іосифович, доцент кафедри теоре-
тичної механіки, машинознавства та роботомеханічних 
систем Національного аерокосмічного університету іме-
ні М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: 
«Динаміка здвоєних гідростатодинамічних підшипників 
ковзання агрегатів енергоустановок» (05.02.09 – динаміка 
та міцність машин). Спецрада Д 64.180.01 в Інституті проб-
лем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН Укра-
їни (61046, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; тел. (057) 
349-47-32). Науковий консультант – Доценко В. М., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри теоретичної 
механіки, машинознавства та роботомеханічних систем 
(Національній аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: 
Симоновський В. І., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри загальної механіки та динаміки машин (Сумський 
державний університет); Григор’єв О. Л., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри вищої математики (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехніч-
ний інститут»); Аврамов К. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач відділу надійності та динамічної міцності (Інсти-
тут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН 
України). (13/7)

Байда Євген Іванович, доцент кафедри електричних 
апаратів Національного технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут» МОН України: «Мульти-
фізичні моделі високовольтних вакуумних вимикачів з 
бістабільними поляризованими актуаторами в динаміч-
них режимах» (05.09.01 – електричні машини і апарати). 
Спецрада Д 64.050.08 у Національному технічному універ-
ситеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). 
Науковий консультант – Клименко Б. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри електричних апаратів (На-
ціональний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут»). Опоненти: Загірняк М. В., доктор тех. 
наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, ректор (Кременчуцький держав-
ний університет імені Михайла Остроградського); Мазу-
ренко Л. І., доктор тех. наук, професор, завідувач відді-
лу електромеханічних систем (Інститут електродинаміки 
НАН України); Сосков А. Г., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри альтернативної електроенергетики та 
електротехніки (Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова). (37/7)

Долінська Ірина Ярославівна, докторант відділу акус-
тичних методів технічної діагностики Фізико-механічного 

інституту імені Г. В. Карпенка НАН України: «Діагносту-
вання руйнування матеріалів і визначення залишкового 
ресурсу елементів конструкцій за локальної повзучості» 
(05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій). Спец-
рада Д 35.226.01 у Фізико-механічному інституті імені 
Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. На-
укова, 5; тел. (032) 229-68-75). Науковий консультант – 
Скальський В. Р., доктор тех. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, заступник директора (Фізи-
ко-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України). 
Опоненти: Гудрамович В. С., доктор тех. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу міцнос-
ті і надійності механічних систем (Інститут технічної меха-
ніки НАН і ДКА України); Марущак П. О., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних 
процесів і виробництв (Тернопільський національний тех-
нічний університет імені Івана Пулюя МОН України); Ку-
чер М. К., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу 
повзучості і тривалої міцності (Інститут проблем міцності 
імені Г. С. Писаренка НАН України). (40/7)

Чугай Андрій Михайлович, старший науковий співро-
бітник відділу математичного моделювання й оптималь-
ного проектування Інституту проблем машинобудування 
імені А. М. Підгорного НАН України: «Математичне моде-
лювання та методи розв’язання задач оптимальної упа-
ковки тривимірних тіл» (01.05.02 – математичне моделю-
вання та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.180.01 в 
Інституті проблем машинобудування імені А. М. Підгорно-
го НАН України (61046, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; 
тел. (057) 349-47-32). Науковий консультант – Стоян Ю. Г., 
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу математичного моделювання й 
оптимального проектування (Інститут проблем машино-
будування імені А. М. Підгорного НАН України). Опонен-
ти: Комяк В. М., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри фізико-математичних дисциплін (Національний 
університет цивільного захисту України ДСНС України); 
Тевяшев А. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри прикладної математики (Харківський національний 
університет радіоелектроніки МОН України); Жолтке-
вич Г. М., доктор тех. наук, професор, декан факультету 
математики і інформатики, професор кафедри теоретич-
ної і прикладної інформатики (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). (58/7)

Клименко Валерій Іванович, завідувач кафедри авто-
мобілів імені А. Б. Гредескула Харківського національ-
ного автомобільно-дорожнього університету: «Теоретичні 
основи створення і вдосконалення пневматичних апаратів 
гальмівного керування, підвіски і зчеплення автотран-
спортних засобів» (05.22.02 – автомобілі та трактори). 
Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національному авто-
мобільно-дорожньому університеті МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-
63). Науковий консультант – Туренко А. М., доктор тех. 
наук, професор, ректор (Харківський національний авто-
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мобільно-дорожній університет). Опоненти: Лебєдєв А. Т., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри тракторів 
і автомобілів (Харківський національний технічний універ-
ситет сільського господарства імені Петра Василенка); 
Гудзь Г. С., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»); Кальчен-
ко Б. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
автомобіле- і тракторобудування (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»). (63/7)

Корогодський Володимир Анатолійович, доцент ка-
федри двигунів внутрішнього згоряння Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету: 
«Наукові основи перспективних робочих процесів двигу-
нів з іскровим запалюванням при внутрішньому сумішо-
утворенні» (05.05.03 – двигуни та енергетичні установки). 
Спецрада Д 64.059.01 у Харківському національному авто-
мобільно-дорожньому університеті МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-
66). Опоненти: Григор’єв О. Л., доктор тех. наук, профе-
сор кафедри вищої математики (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»); Зарен-
бін В. Г., доктор тех. наук, професор кафедри експлуатації 
та ремонту машин (Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури); Полив’янчук А. П., доктор тех. 
наук, професор кафедри інженерної екології міст (Харків-
ський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова). (67/7)

Жарікова Марина Віталіївна, доцент кафедри ін-
формаційних технологій Херсонського національного 
технічного університету: «Методологічні основи геоін-
формаційної технології підтримки прийняття рішень в 
природно-техногенних системах за умов руйнівних про-
цесів» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 
35.101.01 в Українській академії друкарства МОН України 
(79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-
40). Науковий консультант – Бардачов Ю. М., доктор тех. 
наук, професор, ректор (Херсонський національний тех-
нічний університет). Опоненти: Машков О. А., доктор тех. 
наук, професор, проректор з питань науки (Державна ака-
демія післядипломної освіти та управління Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища Украї-
ни); Рак Т. Є., доктор тех. наук, доцент, проректор з на-
уково-педагогічної роботи (ПВНЗ «Комп’ютерна академія 
«ШАГ»); Коробчинський М. В., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, професор п’ятої кафедри (Воєнно-
дипломатична академія імені Євгенія Березняка). (93/7)

Єременко Олександра Сергіївна, докторант кафедри 
інфокомунікаційної інженерії Харківського національ-
ного університету радіоелектроніки: «Методи управління 
трафіком із забезпеченням відмовостійкості та мережної 
безпеки на основі використання динамічних тензорних 
моделей телекомунікаційних систем» (05.12.02 – теле-
комунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 64.052.09 

у Харківському національному університеті радіоелектро-
ніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. 
(057) 702-10-13). Науковий консультант – Лемешко О. В., 
доктор тех. наук, професор, в. о. завідувача кафедри ін-
фокомунікаційної інженерії (Харківський національний 
університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: 
Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри телекомунікацій (Національний університет «Львів-
ська політехніка» МОН України); Оксіюк О. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та за-
хисту інформації (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України); Стрелковська І. В., 
доктор тех. наук, професор, директор ННІ інфокомуніка-
цій та програмної інженерії (Одеська національна академія 
зв’язку імені О. С. Попова МОН України). (97/7)

Дорошенко Катерина Вікторівна, доцент кафедри авіа-
ційних двигунів Національного авіаційного університету: 
«Газодинамічне управління течією в компресорах газо-
турбінних двигунів» (05.05.03 – двигуни та енергетичні 
установки). Спецрада Д 26.062.05 у Національному авіа-
ційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. 406-74-84). Науковий кон-
сультант – Терещенко Ю. М., доктор тех. наук, професор, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафе-
дри авіаційних двигунів (Національний авіаційний універ-
ситет). Опоненти: Бойко Л. Г., доктор тех. наук, професор, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
завідувач кафедри теорії авіаційних двигунів (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»); Черноусенко О. Ю., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри тепло-
енергетичних установок теплових та атомних електро-
станцій (Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); 
Дихановський В. М., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник (Централь-
ний НДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил 
України). (123/7)

Трохименко Ганна Григорівна, професор кафедри 
екології та природоохоронних технологій Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова: 
«Комплексні маловідходні технології захисту від забруд-
нення гідроекосистем (на прикладі Миколаївської облас-
ті)» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 26.002.05 
у Національному технічному університеті України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-82-62). Науковий консультант – Гомеля М. Д., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та техно-
логії рослинних полімерів (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Зберовський О. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та охоро-
ни навколишнього середовища (Дніпровський державний 
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технічний університет МОН України); Волошкіна О. С., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри охорони праці 
та навколишнього середовища (Київський національний 
університет будівництва і архітектури МОН України); Хо-
ружий П. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач лабо-
раторії водопостачання і водовідведення (Інститут гідро-
техніки та меліорації НААН України). (128/7)

Сагайда Павло Іванович, докторант кафедри елект-
ронної техніки ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет»: «Алгоритмічні засоби та програмні ком-
поненти комп’ютерних систем інтелектуальної обробки 
даних в організаційно-технічних комплексах» (05.13.05 – 
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 11.052.03 
у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
МОН України (85300, м. Покровськ, площа Шибанкова, 2; 
тел. (06239) 2-03-09). Науковий консультант – Зорі А. А., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри елект-
ронної техніки (ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» МОН України). Опоненти: Николайчук Я. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри спеціалі-
зованих комп’ютерних систем (Тернопільський національ-
ний економічний університет МОН України); Швачич Г. Г., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладної 
математики та обчислювальної техніки (Національна мета-
лургійна академія МОН України); Семенов С. Г., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри 
обчислювальної техніки та програмування (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України). (221/7)

Штомпель Микола Анатолійович, доцент кафедри 
транспортного зв’язку Українського державного універ-
ситету залізничного транспорту: «Методи декодування 
та оптимізації завадостійких кодових конструкцій для те-
лекомунікаційних систем» (05.12.02 – телекомунікаційні 
системи та мережі). Спецрада Д 64.820.01 в Українсько-
му державному університеті залізничного транспорту 
МОН України (61050, м. Харків, площа Фейєрбаха, 7; тел. 
(057) 730-10-81). Науковий консультант – Приходько С. І., 
доктор тех. наук, професор, проректор з науково-педа-
гогічної роботи (Український державний університет за-
лізничного транспорту). Опоненти: Климаш М. М., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій 
(Національний університет «Львівська політехніка»); Ко-
зелков С. В., доктор тех. наук, професор, директор ННІ 
телекомунікацій та інформатизації (Державний універси-
тет телекомунікацій); Корчинський В. В., доктор тех. наук, 
доцент, доцент кафедри інформаційної безпеки та пере-
дачі даних (Одеська національна академія зв’язку імені 
О. С. Попова). (238/7)

Шифрін Євген Ісайович, перший заступник генераль-
ного директора ТОВ «Дніпропрессталь»: «Розвиток теорії 
та технології безперервної безоправочної прокатки труб на 
основі комплексного врахування факторів, що зумовлю-
ють їх якість» (05.03.05 – процеси та машини обробки тис-

ком). Спецрада Д 08.084.02 у Національній металургійній 
академії України МОН України (49005, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий консуль-
тант – Гуляєв Ю. Г., доктор тех. наук, професор, науковий 
консультант (ТОВ «Інтерпайп Нико Тьюб», м. Дніпро). 
Опоненти: Мазур В. Л., доктор тех. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, головний науковий співробіт-
ник (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН 
України); Приходько І. Ю., доктор тех. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу процесів та машин 
обробки металів тиском (Інститут чорної металургії імені 
З. І. Некрасова НАН України); Огінський Й. К., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри 
металургійного обладнання (Запорізька державна інже-
нерна академія). (246/7)

Лаврів Орест Андрійович, докторант Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Методи та моделі 
надання послуг в гетерогенних розподілених інформа-
ційно-телекомунікаційних системах» (05.12.02 – телеко-
мунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 35.052.10 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-27-43). Науковий консультант – Климаш М. М., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри телекомуні-
кацій (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України). Опоненти: Толюпа С. В., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту 
інформації (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка МОН України); Катеринчук І. С., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри загальнонаукових та 
інженерних дисциплін (Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельниць-
кого); Жураковський Б. Ю., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри технічної кібернетики (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (316/7)

Бондарчук Андрій Петрович, доцент кафедри інженерії 
програмного забезпечення Державного університету теле-
комунікацій МОН України: «Методологічні основи іденти-
фікації та управління об’єктами інформаційної гетероген-
ної мережі на основі самоорганізації» (05.13.06 – інфор-
маційні технології). Спецрада Д 26.861.05 у Державному 
університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий ке-
рівник – Онищенко В. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри інженерії програмного забезпечення (Державний 
університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: 
Шостак І. В., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри інженерії програмного забезпечення (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інститут» МОН України); Мухін В. Є., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри матема-
тичних методів системного аналізу (Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» МОН України); Ланде Д. В., док-
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тор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу спеціалізованих засобів моделювання (Інститут 
проблем реєстрації інформації НАН України). (349/7)

Бичков Олексій Сергійович, завідувач кафедри про-
грамних систем і технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Інфор-
маційні технології аналізу та синтезу неперервно-дискрет-
них інформаційних систем і процесів на основі нечітких 
гібридних автоматів» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада Д 26.861.05 у Державному університеті телеко-
мунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 
7; тел. (044) 249-25-88). Науковий консультант – 
Хусаїнов Д. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри моделювання складних систем (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН Украї-
ни). Опоненти: Рязанцев О. І., доктор тех. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної 
діяльності (Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля МОН України); Кучук Г. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри обчислювальної 
техніки та програмування (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); 
Ракушев М. Ю., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, доцент кафедри застосування космічних систем 
та геоінформаційного забезпечення Інституту інформа-
ційних технологій (Національний університет оборони 
України імені Івана Черняховського Міноборони України). 
(360/7)

Шевчук Богдан Михайлович, старший науковий спів-
робітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН 
України: «Ефективні методи і алгоритми оброблення, 
кодування та передавання даних в сенсорних мережах» 
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислюваль-
ні 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 
консультант – Задірака В. К., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, академік НАН України, завідувач відділу опти-
мізації чисельних методів (Інститут кібернетики імені 
В. М. Глушкова НАН України). Опоненти: Губарев В. Ф., 
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач відділу керування динамічними системами 
(Інститут космічних досліджень НАН та ДКА України); Вер-
лань А. Ф., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, завідувач відділу моделювання динамічних 
систем (Інститут проблем моделювання в енергетиці імені 
Г. Є. Пухова НАН України); Наконечний А. Й., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем 
автоматики (Інститут комп’ютерних технологій, автомати-
ки та метрології Національного університету «Львівська 
політехніка» МОН України). (361/7)

Шушура Олексій Миколайович, завідувач кафедри сис-
темного аналізу Державного університету телекомунікацій 
МОН України: «Методологічні основи побудови інформа-

ційних технологій для автоматизації управління складни-
ми системами на принципах нечіткої логіки» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада Д 26.861.05 у Держав-
ному університеті телекомунікацій МОН України (03110, 
м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). На-
уковий консультант – Козелков С. В., доктор тех. наук, 
професор, директор ННІ телекомунікацій та інформати-
зації (Державний університет телекомунікацій МОН Украї-
ни). Опоненти: Машков О. А., доктор тех. наук, професор, 
проректор (Державна екологічна академія післядипломної 
освіти та управління Міністерства екології та природних 
ресурсів України); Шостак І. В., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри інженерії програмного забез-
печення (Національний аерокосмічний університет імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН 
України); Аль-Амморі Алі Нурддинович, доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри електроніки та обчислю-
вальної техніки (Національний транспортний університет 
МОН України). (376/7)

Сторчак Каміла Павлівна, завідувач кафедри інфор-
маційних систем та технологій Державного університету 
телекомунікацій МОН України: «Методологічні основи по-
будови інформаційної мережі на основі супутникової бага-
тофункціональної кластерної системи» (05.13.06 – інфор-
маційні технології). Спецрада Д 26.861.05 у Державному 
університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий кон-
сультант – Козелков С. В., доктор тех. наук, професор, ди-
ректор ННІ телекомунікацій та інформатизації (Державний 
університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: Ку-
чук Г. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
обчислювальної техніки та програмування (Харківський 
університет повітряних сил імені Івана Кожедуба МОН 
України); Аль-Амморі Алі Нурддинович, доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри електроніки та обчислю-
вальної техніки (Національний транспортний університет 
МОН України); Шостак І. В., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри інженерії програмного забезпечення 
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут» МОН Украї-
ни). (378/7)

Гайдур Галина Іванівна, доцент кафедри інформацій-
ної та кібернетичної безпеки Державного університету 
телекомунікацій МОН України: «Моделі, методи та інфор-
маційна технологія побудови функціонально стійкої інте-
лектуальної мережі» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада Д 26.861.05 у Державному університеті телеко-
мунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 
7; тел. (044) 249-25-88). Науковий консультант – Вишнів-
ський В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри інформаційної та кібернетичної безпеки (Державний 
університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: 
Машков О. А., доктор тех. наук, професор, проректор з 
наукової роботи (Державна екологічна академія після-
дипломної освіти та управління Міністерства екології та 



8

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '18

природних ресурсів України); Оксіюк О. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захис-
ту інформації (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України); Ракушев М. Ю., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафе-
дри застосування космічних систем та геоінформаційного 
забезпечення Інституту інформаційних технологій (Націо-
нальний університет оборони України імені Івана Черня-
ховського МОН України). (405/7)

Мельник Юрій Віталійович, завідувач кафедри телеко-
мунікаційних технологій Державного університету телеко-
мунікацій МОН України: «Методологія підвищення показ-
ників якості управління та моніторингу станів телекомуні-
каційних мереж з використанням теорії нечітких множин» 
(05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі). Спецра-
да Д 26.861.01 у Державному університеті телекомунікацій 
МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. 
(044) 249-25-88). Науковий консультант – Толубко В. Б., 
доктор тех. наук, професор, ректор (Державний універ-
ситет телекомунікацій МОН України). Опоненти: Сам-
ков О. В., доктор тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, заступник директора (Інститут електродинаміки НАН 
України); Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри телекомунікацій (Національний універси-
тет «Львівська політехніка» МОН України); Машков О. А., 
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління Міністерства екології та природних ресурсів 
України). (423/7)

Недашківський Олексій Леонідович, докторант Дер-
жавного університету телекомунікацій МОН України: «Ме-
тодологія підвищення ефективності надання телекомуніка-
ційних послуг в мультисервісних мережах» (05.12.02 – те-
лекомунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 26.861.01 
у Державному університеті телекомунікацій МОН України 
(03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-55). 
Науковий консультант – Гаврилко Є. В., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, професор кафедри теле-
комунікаційних систем та мереж (Державний університет 
телекомунікацій МОН України). Опоненти: Демидов І. В., 
доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри телекомунікацій 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України); Бойко Ю. М., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри телекомунікацій та радіотехніки (Хмельницький 
національний університет МОН України); Машков О. А., 
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління Міністерства екології та природних ресурсів 
України України). (425/7)

Макаренко Анатолій Олександрович, докторант Дер-
жавного університету телекомунікацій МОН України: 
«Методологія цифрової обробки сигналів для створення 
перспективних програмно-конфігурованих телекомуні-
каційних систем» (05.12.02 – телекомунікаційні системи 

та мережі). Спецрада Д 26.861.01 у Державному універ-
ситеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-55). Науковий консуль-
тант – Власов О. М., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри телекомунікаційних систем та мереж (Держав-
ний університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: 
Демидов І. В., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри 
телекомунікацій (Національний університет «Львівська по-
літехніка» МОН України); Хлапонін Ю. І., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач кафедри кібер-
нетичної безпеки та комп’ютерної інженерії (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України); Фриз С. П., доктор тех. наук, доцент, начальник 
кафедри телекомунікацій та радіотехніки (Житомирський 
військовий інститут імені С. П. Корольова Міноборони 
України). (427/7)

Коршун Наталія Володимирівна, доцент кафедри 
телекомунікаційних систем та мереж Державного уні-
верситету телекомунікацій МОН України: «Методологія 
побудови наземного радіотехнічного комплексу управ-
ління супутниковим телекомунікаційним кластером» 
(05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекому-
нікацій). Спецрада Д 26.861.01 у Державному універси-
теті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий кон-
сультант – Козелков С. В., доктор тех. наук, професор, 
директор ННІ телекомунікацій та інформатизації (Дер-
жавний університет телекомунікацій МОН України). Опо-
ненти: Шульга О. В., доктор тех. наук, доцент, директор 
ННІ інформаційних технологій і механотроніки (Полтав-
ський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка МОН України); Приходько С. І., доктор тех. 
наук, професор, проректор з науково-педагогічної ро-
боти (Український державний університет залізничного 
транспорту МОН України); Фриз С. П., доктор тех. наук, 
доцент, начальник кафедри телекомунікацій та радіотех-
ніки (Житомирський військовий інститут імені С. П. Ко-
рольова Міноборони України). (428/7)

Ткаченко Ольга Миколаївна, доцент кафедри телеко-
мунікаційних систем та мереж Державного університету 
телекомунікацій МОН України: «Методологія побудови 
систем управління мереж майбутнього на базі теорії масо-
вого обслуговування» (05.12.02 – телекомунікаційні систе-
ми та мережі). Спецрада Д 26.861.01 у Державному універ-
ситеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-55). Науковий консуль-
тант – Толубко В. Б., доктор тех. наук, професор, ректор 
(Державний університет телекомунікацій МОН України). 
Опоненти: Стрихалюк Б. М., доктор тех. наук, доцент, за-
ступник директора Інституту телекомунікацій, радіоелек-
троніки та електронної техніки (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України); Бойко Ю. М., док-
тор тех. наук, доцент, професор кафедри телекомунікацій 
та радіотехніки (Хмельницький національний університет 
МОН України); Фриз С. П., доктор тех. наук, доцент, на-
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чальник кафедри телекомунікацій та радіотехніки (Жито-
мирський військовий інститут імені С. П. Корольова Міно-
борони України). (429/7)

Іващук Вячеслав Віталійович, доцент кафедри інтегро-
ваних автоматизованих систем управління Національного 
університету харчових технологій: «Автоматизоване управ-
ління технологічними комплексами з виробництва багато-
асортиментної продукції» (05.13.07 – автоматизація про-
цесів керування). Спецрада Д 26.004.07 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України 
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. 
(044) 527-82-28). Науковий консультант – Ладанюк А. П., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри інтегро-
ваних автоматизованих систем управління (Національний 
університет харчових технологій). Опоненти: Осадчий С. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автома-
тизації виробничих процесів (Центральноукраїнський на-
ціональний технічний університет); Шворов С. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри автоматики та 
робототехнічних систем імені академіка І. І. Мартиненка 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Цимбал О. М., доктор тех. наук, доцент, 
професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, 
автоматизації та мехатроніки (Харківський національний 
університет радіоелектроніки). (492/7)

Блінов Ігор Вікторович, старший науковий співробіт-
ник відділу моделювання електроенергетичних об’єктів та 
систем Інституту електродинаміки НАН України: «Наукові 
основи організації взаємодії сегментів ринку електричної 
енергії» (05.14.01 – енергетичні системи та комплекси). 
Спецрада Д 26.002.20 у Національному технічному уні-
верситеті України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. 
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консуль-
тант – Кириленко О. В., доктор тех. наук, професор, ака-
демік НАН України, директор (Інститут електродинаміки 
НАН України). Опоненти: Дубовський С. В., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних 
технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України); 
Лежнюк П. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри електричних станцій і систем (Вінницький націо-
нальний технічний університет МОН України); Мохор В. В., 
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, директор (Інститут проблем моделювання в енергети-
ці імені Г. Є. Пухова НАН України). (512/7)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Хоменко Світлана Олегівна, завідувач лабораторії се-

лекції ярої пшениці Миронівського інституту пшениці імені 
В. М. Ремесла НААН України: «Селекційно-генетичне по-
ліпшення пшениці ярої м’якої та твердої в умовах Лісо-
степу України» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спец-
рада Д 08.353.01 у ДУ «Інститут зернових культур НААН 
України» (49027, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 14; тел. 

(0562) 36-26-18). Науковий консультант – Ковалиши-
на Г. М., доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, 
професор кафедри генетики, селекції і насінництва імені 
професора М. О. Зеленського (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН України). 
Опоненти: Лавриненко Ю. О., доктор с.-г. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, заступник директора 
з наукової роботи (Інститут зрошуваного землеробства 
НААН України); Ващенко В. В., доктор с.-г. наук, профе-
сор, завідувач кафедри селекції і насінництва (Дніпропе-
тровський державний аграрно-економічний університет 
МОН України); Тищенко В. М., доктор с.-г. наук, професор, 
завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики (Пол-
тавська державна аграрна академія МОН України). (68/7)

Мельник Володимир Олександрович, доцент кафедри 
зоогігієни та ветеринарії Миколаївського національного 
аграрного університету: «Оцінка біології розмноження та 
обґрунтування підвищення відтворювальних функцій і 
продуктивних якостей племінних свиней» (06.02.01 – роз-
ведення та селекція тварин). Спецрада Д 38.806.02 у Ми-
колаївському національному аграрному університеті МОН 
України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. 
(0512) 34-10-82). Науковий консультант – Рибалко В. П., 
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, го-
ловний науковий співробітник (Інститут свинарства і агро-
промислового виробництва НААН України). Опоненти: Пе-
лих В. Г., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, завідувач кафедри технологій переробки 
та зберігання сільськогосподарської продукції (ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет»); Хох-
лов А. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
генетики, розведення та селекційних технологій (Харків-
ська державна зооветеринарна академія); Гетя А. А., док-
тор с.-г. наук, старший науковий співробітник, професор 
кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України). (242/7)

Турченюк Василь Олександрович, доцент кафедри 
водної інженерії та водних технологій Національного уні-
верситету водного господарства та природокористування: 
«Наукове обґрунтування параметрів водокористування 
на рисових зрошувальних системах методами системної 
оптимізації» (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації – 
технічні науки). Спецрада Д 26.362.01 в Інституті водних 
проблем і меліорації НААН України (03022, м. Київ, вул. 
Васильківська, 37; тел. (044) 257-40-30, 257-12-69). Нау-
ковий консультант – Рокочинський А. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри водної інженерії та водних 
технологій (Національний університет водного господар-
ства та природокористування). Опоненти: Ковальчук П. І., 
доктор тех. наук, професор, головний науковий співро-
бітник лабораторії моніторингу та охорони вод (Інститут 
водних проблем і меліорації НААН України); Власюк А. П., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри економі-
ко-математичного моделювання та інформаційних техно-



10

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '18

логій (Національний університет «Острозька академія»); 
Хоружий В. П., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри водопостачання та водовідведення (Київський на-
ціональний університет будівництва і архітектури). (245/7)

Черчель Владислав Юрійович, заступник директора з 
наукової роботи, завідувач лабораторії селекції кукуру-
дзи скоростиглих гібридів ДУ «Інститут зернових культур 
НААН України»: «Селекція скоростиглих гібридів кукуру-
дзи, адаптованих до умов різних природно-кліматичних 
зон України» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецра-
да Д 64.366.01 в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва 
НААН Україн (61060, м. Харків, просп. Московський, 142; 
тел. (057) 392-11-87, 392-23-78, моб. (098) 949-45-24). 
Науковий консультант – Дзюбецький Б. В., доктор с.-г. 
наук, професор, академік НААН України, завідувач від-
ділу селекції зернових культур (ДУ «Інститут зернових 
культур НААН України»). Опоненти: Лавриненко Ю. О., 
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, заступник директора з наукової роботи (Інсти-
тут зрошуваного землеробства НААН України); Кочмар-
ський В. С., доктор с.-г. наук, старший науковий співро-
бітник, директор (ДП «Дослідне господарство «Еліта» 
Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла 
НААН України); Коломацька В. П., доктор с.-г. наук, стар-
ший науковий співробітник, учений секретар, провідний 
науковий співробітник лабораторії селекції та генетики 
соняшнику (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва 
НААН України). (333/7)

Пую Василь Лазарович, доцент кафедри рослинни-
цтва, селекції і насінництва Подільського державного 
аграрно-технічного університету МОН України: «Наукові 
основи формування та використання кормових фітоце-
нозів у Лісостепу західному» (06.01.12 – кормовиробни-
цтво і луківництво). Спецрада Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут 
землеробства НААН України» (08162, Київська обл., смт 
Чабани; тел. (044) 526-23-27). Науковий консультант – 
Бахмат М. І., доктор с.-г. наук, професор, професор 
кафедри рослинництва, селекції і насінництва (Поділь-
ський державний аграрно-технічний університет МОН 
України). Опоненти: Кургак В. Г., доктор с.-г. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник відділу кормови-
робництва (ННЦ «Інститут землеробства НААН України»); 
Ковтун К. П., доктор с.-г. наук, головний науковий спів-
робітник відділу польових кормових культур, сіножатей 
та пасовищ (Інститут кормів та сільського господарства 
Поділля НААН України); Рахметов Д. Б., доктор с.-г. наук, 
професор, заступник директора з наукової роботи (інно-
ваційний розвиток), завідувач відділу культурної флори 
(Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН 
України). (424/7)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Радович Роман Богданович, докторант відділу істо-

ричної етнології Інституту народознавства НАН України: 
«Поліське житло: культурно-генетичні витоки і еволюцій-

ні процеси» (07.00.05 – етнологія). Спецрада Д 35.222.01 
в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича 
НАН України та Інституті народознавства НАН України 
(79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-
70-22). Науковий консультант – Павлюк С. П., доктор 
істор. наук, професор, академік НАН України, директор 
(Інститут народознавства НАН України). Опоненти: Бо-
рисенко М. В., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри етнології та краєзнавства (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни); Тарас Я. М., доктор істор. наук, професор, профе-
сор кафедри реставрації і реконструкції архітектури та 
пам’яток мистецтва (Національний університет «Львів-
ська політехніка»); Сілецький Р. Б., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри етнології (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка МОН Украї-
ни). (46/7)

Орлик Світлана Владиславівна, докторант кафедри ет-
нології та краєзнавства Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Фінансова політика росій-
ського окупаційного режиму в Галичині та Буковині в роки 
Першої світової війни (1914–1917 рр.)» (07.00.02 – всес-
вітня історія). Спецрада Д 26.001.01 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий консультант – Капелюшний В. П., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри етнології 
та краєзнавства (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка). Опоненти: Реєнт О. П., доктор істор. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступ-
ник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії 
України XIX – початку XX ст. (Інститут історії України НАН 
України); Жванко Л. М., доктор істор. наук, професор ка-
федри історії і культурології (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова); 
Мокляк Ярослав, доктор істор. наук, професор відді-
лу Східної Європи (Ягеллонський університет, м. Краків, 
Польща). (214/7)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Мазуренко Олена Василівна, провідний науковий спів-

робітник відділу організації наукових досліджень та іннова-
ційного розвитку ННЦ «Інститут аграрної економіки»: «Ор-
ганізаційно-економічний механізм розвитку галузі свинар-
ства» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). 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). На-
уковий консультант – Месель-Веселяк В. Я., доктор екон. 
наук, професор, академік НААН України, завідувач відділу 
економіки регіонального розвитку та прогнозування (ННЦ 
«Інститут аграрної економіки»). Опоненти: Баланюк І. Ф., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і 
аудиту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»); Збарський В. К., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри економіки підприєм-
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ства імені професора І. Н. Романенка (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України МОН 
України); Кальченко С. В., доктор екон. наук, доцент кафе-
дри економічної теорії (Таврійський державний аграрний 
університет МОН України). (44/7)

Болдирєва Людмила Миколаївна, доцент кафедри 
менеджменту і логістики Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка: «Еконо-
мічний розвиток агропродовольчого сектору України» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграр-
ної економіки» НААН України (03127), м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий 
консультант – Пугачов М. І., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, заступник директора 
з наукової роботи (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). 
Опоненти: Ульянченко О. В., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, ректор (Харківський 
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва 
МОН України); Федун І. Л., доктор екон. наук, доцент, про-
фесор кафедри міжнародних економічних відносин (Київ-
ський національний торговельно-економічний університет 
МОН України); Шиян Д. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки підприємства та менедж-
менту (Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця МОН України). (65/7)

Сердюков Костянтин Георгійович, директор Харків-
ського інституту фінансів Київського національного тор-
говельно-економічного університету: «Корпоративний 
контроль в системі управління господарськими товари-
ствами» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
64.088.02 у Харківському державному університеті харчу-
вання та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клоч-
ківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Опоненти: Баюра Д. О., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економі-
ки підприємства (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка МОН України); Кужелєв М. О., доктор 
екон. наук, професор, директор ННІ фінансів, банківської 
справи (Університет державної фіскальної служби України 
ДФС України); Погорелов Ю. С., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри обліку і аудиту (Полтавський націо-
нальний університет імені Юрія Кондратюка МОН України). 
(78/7)

Жердецька Лілія Вікторівна, доцент кафедри бан-
ківської справи Одеського національного економічного 
університету: «Системний ризик банківського сектору 
економіки: теорія, оцінка та регулювання» (08.00.08 – гро-
ші, фінанси і кредит). Спецрада Д 41.055.01 в Одеському 
національному економічному університеті МОН України 
(65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-
61-58). Науковий консультант – Звєряков М. І., доктор 
екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
ректор (Одеський національний економічний університет). 

Опоненти: Довгань Ж. М., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри банківського менеджменту та обліку 
(Тернопільській національний економічний університет); 
Примостка Л. О., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту банківської діяльності (ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана»); Шульга Н. П., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри банківської справи (Київський націо-
нальний торговельно-економічний університет). (119/7)

Марценюк Лариса Володимирівна, доцент кафедри 
економіки та менеджменту Дніпропетровського націо-
нального університету залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна: «Інноваційний розвиток 
пасажирських компаній шляхом організації залізничного 
туризму» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
64.820.05 в Українському державному університеті заліз-
ничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, майдан 
Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96). Науковий консуль-
тант – Бараш Ю. С., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри обліку і оподаткування (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна МОН України). Опоненти: 
Прохорова В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів гос-
подарювання (Українська інженерно-педагогічна академія 
МОН України); Яновська В. П., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адмі-
ністрування (Державний університет інфраструктури та 
технологій МОН України); Бервено О. В., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та пси-
хології управління (Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економіч-
ного університету МОН України). (147/7)

Ляхович Галина Іванівна, директор Івано-Франків-
ського ННІ менеджменту Тернопільського національного 
економічного університету: «Розвиток організації бухгал-
терського обліку на засадах аутсорсингу» (08.00.09 – бух-
галтерський облік, аналіз та аудит – за видами економіч-
ної 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 – Легенчук С. Ф., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 
(Житомирський державний технологічний університет 
МОН України). Опоненти: Левицька С. О., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту (На-
ціональний університет водного господарства та приро-
докористування МОН України); Проданчук М. А., доктор 
екон. наук, доцент, провідний науковий співробітник від-
ділу методології обліку та аудиту (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України); Янчев А. В., доктор екон. наук, 
доцент, декан обліково-фінансового факультету (Харків-
ський державний університет харчування та торгівлі МОН 
України). (169/7)
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Письменна Марія Сергіївна, декан факультету ме-
неджменту Льотної академії Національного авіаційного 
університету: «Методологія та організація аналізу і контро- 
лю закупівель за державні кошти» (08.00.09 – бухгалтер-
ський облік, аналіз та аудит – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 41.055.03 в Одеському національ-
ному економічному університеті МОН України (65082, 
м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). 
Науковий консультант – Дрозд І. К., доктор екон. наук, 
професор, директор Центру підвищення кваліфікації (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Назарова К. О., доктор екон. наук, доцент, за-
відувач кафедри фінансового аналізу та аудиту (Київський 
національний торговельно-економічний університет); Па-
расій-Вергуненко І. М., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах 
та економічного аналізу (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Ша-
лімова Н. С., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри аудиту та оподаткування (Центральноукраїнський 
національний технічний університет). (171/7)

Ізмайлов Ярослав Олексійович, доцент кафедри між-
народної економіки Криворізького економічного інституту 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»: «Бухгалтерський облік та аналіз 
господарської діяльності підприємств в умовах інвестицій-
но-інноваційного розвитку економіки України» (08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 у Житомирсько-
му державному технологічному університеті МОН України 
(10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-
14-22). Науковий консультант – Свірко С. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри економічної безпеки, 
публічного управління та адміністрування (Житомирський 
державний технологічний університет МОН України). Опо-
ненти: Крупка Я. Д., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри обліку у виробничій сфері (Тернопільський 
національний економічний університет МОН України); Зо-
ріна О. А., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
обліку та оподаткування (Національна академія статис-
тики, обліку та аудиту Держстатистики України); Левиць-
ка С. О., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
обліку і аудиту (Національний університет водного госпо-
дарства та природокористування МОН України). (174/7)

Ковшова Ірина Олегівна, доцент кафедри маркетин-
гу та управління бізнесом Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» МОН України: «Розвиток 
маркетингового менеджменту телекомунікаційних підпри-
ємств: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економі-
ка та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.861.03 у Державному універ-
ситеті телекомунікацій МОН України (03680, м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7; тел. (044) 248-85-97). Науковий консуль-
тант – Гудзь О. Є., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту (Державний університет телекому-

нікацій МОН України). Опоненти: Верескун М. В., доктор 
екон. наук, доцент, декан факультету інформаційних тех-
нологій (ДВНЗ «Приазовський державний технічний уні-
верситет» МОН України); Новикова І. В., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту 
(ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національ-
ного університету будівництва і архітектури» МОН Украї-
ни); Прокопенко Н. С., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування (ПВНЗ 
«Європейський університет» МОН України). (228/7)

Халімон Тетяна Миколаївна, доцент кафедри менедж-
менту Державного університету телекомунікацій МОН 
України: «Управління конкурентоспроможністю телекому-
нікаційних підприємств: теорія та методологія» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 26.861.03 у Державному 
університеті телекомунікацій МОН України (03680, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 248-85-97). Науковий 
консультант – Стецюк П. А., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри менеджменту (Державний університет 
телекомунікацій МОН України). Опоненти: Боняр С. М., 
доктор екон. наук, професор, декан факультету управлін-
ня та технологій (Державний університет інфраструктури 
та технологій МОН України); Нестерчук Ю. О., доктор екон. 
наук, професор, декан факультету економіки і підприєм-
ництва (Уманський національний університет садівництва 
МОН України); Прокопенко Н. С., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподатку-
вання (ПВНЗ «Європейський університет» МОН України). 
(239/7)

Гончар Михайло Федорович, доцент кафедри менедж-
менту і міжнародного підприємництва Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»: «Формування та вико-
ристання систем стрес-менеджменту на підприємствах» 
(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 консультант – Кузьмін О. Є., доктор 
екон. наук, професор, директор ННІ економіки і менедж-
менту (Національний університет «Львівська політехні-
ка»). Опоненти: Батченко Л. В., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
(Київський національний університет культури і мистецтв 
МОН України); Лепейко Т. І., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту і бізнесу (Харківський 
національний економічний університет імені Семена Куз-
неця МОН України); Давимука С. А., доктор екон. наук, 
професор, провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН Укра-
їни»). (274/7)

Мрихіна Олександра Борисівна, докторант кафедри 
економіки підприємства та інвестицій Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Трансфер тех-
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нологій у системі стратегічного розвитку університетів» 
(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 консультант – Чухрай Н. І., доктор 
екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Ілляшенко С. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльніс-
тю (Сумський державний університет МОН України); Ко-
сенко О. П., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
економіки та маркетингу (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); 
Карпенко О. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач ка-
федри управління та економіки водного транспорту (Дер-
жавний університет інфраструктури та технологій МОН 
України). (278/7)

Станасюк Наталія Степанівна, докторант кафедри ме-
неджменту і міжнародного підприємництва Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Економічне оціню-
вання та державне управління розвитком промислового 
потенціалу» (08.00.03 – економіка та управління націо-
нальним господарством). Спецрада Д 35.052.03 у Націо-
нальному університеті «Львівська політехніка» МОН Укра-
їни (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-
10). Науковий консультант – Кузьмін О. Є., доктор екон. 
наук, професор, директор ННІ економіки і менеджменту 
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опо-
ненти: Амоша О. І., доктор екон. наук, професор, академік 
НАН України, директор (Інститут економіки промисловості 
НАН України); Маслак О. І., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки (Кременчуцький національ-
ний університет імені Михайла Остроградського МОН 
України); Носов О. Ю., доктор екон. наук, доцент, профе-
сор кафедри права, соціально-гуманітарної та загально-
економічної підготовки (Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут МОН України). (279/7)

Литвинов Анатолій Іванович, доцент кафедри обліку 
та аудиту Харківського національного аграрного універ-
ситету імені Петра Василенка: «Ефективність механізмів 
відтворення в аграрному секторі» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада Д 
08.804.01 у Дніпровському державному аграрно-еконо-
мічному університеті МОН України (49600, м. Дніпро, вул. 
Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий кон-
сультант – Ульянченко О. В., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, ректор (Харківський 
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). 
Опоненти: Шиян Д. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри економіки підприємства та менеджмен-
ту (Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця); Славкова О. П., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
(Сумський національний аграрний університет); Гонча-

ренко О. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
економіки (Дніпровський державний аграрно-економіч-
ний університет). (302/7)

Глущенко Ольга Вікторівна, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна: «Формування 
фінансової архітектоніки забезпечення національного 
добробуту» (08.00.01 – економічна теорія та історія еко-
номічної думки). Спецрада Д 64.051.01 у Харківському на-
ціональному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 707-56-55). На-
уковий консультант – Гриценко А. А., доктор екон. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, заступник 
директора (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України»). Опоненти: Єщенко П. С., доктор екон. наук, про-
фесор, науковий консультант відділу економічної соціоло-
гії (Інститут соціології НАН України); Осецький В. Л., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри економічної 
теорії, макро- і мікроекономіки (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Яковен-
ко Л. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
політекономії (Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка МОН України). (304/7)

Сиволап Лариса Анатоліївна, доцент кафедри управ-
ління персоналом та економіки підприємництва ДВНЗ «До-
нецький державний університет управління» МОН України, 
м. Маріуполь: «Сучасна економічна парадигма управління 
промисловими підприємствами» (08.00.04 – економіка і 
управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» МОН України (87555, 
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 44-63-
13). Науковий консультант – Макогон Ю. В., доктор екон. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
професор кафедри міжнародної економіки (Маріуполь-
ський державний університет МОН України). Опоненти: 
Зінченко О. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інновацій-
ного розвитку (ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет» МОН України); Логутова Т. Г., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри інноватики та управління 
(ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
МОН України); Савіна Г. Г., доктор екон. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (Херсонський національний 
технічний університет МОН України). (325/7)

Македон Вячеслав Владиславович, доцент кафедри 
міжнародної економіки і світових фінансів Дніпровсько-
го національного університету імені Олеся Гончара: «Ме-
тодологія реструктуризації промислових підприємств: 
інноваційні підходи в умовах трансформації економіки» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 у 
Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріж-
жя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). Науко-
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вий консультант – Салига К. С., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування (Класичний приватний університет). Опо-
ненти: Андрушків Б. М., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та 
підприємництва (Тернопільській національний технічний 
університет імені Івана Пулюя МОН України); Дєєва Н. Е., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту (Київський національний торговельно-економічний 
університет МОН України); Сарапіна О. А., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і опо-
даткування (Херсонський національний технічний універ-
ситет). (326/7)

Михайлов Микола Георгійович, докторант ННЦ «Ін-
ститут аграрної економіки» НААН України: «Інноваційно-
інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази хме-
лярських підприємств (теорія, методологія та практика)» 
(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 – Захарчук О. В., 
доктор екон. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного 
забезпечення (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН 
України). Опоненти: Збарський В. К., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки підприємства 
імені професора І. Н. Романенка (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України МОН 
України); Кропивко М. М., доктор екон. наук, старший 
науковий співробітник, заступник академіка-секретаря 
Відділення аграрної економіки і продовольства НААН 
України; Свиноус І. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри бухгалтерського обліку і оподаткуван-
ня (Білоцерківський національний аграрний університет 
МОН України). (386/7)

Лубенченко Ольга Едуардівна, завідувач Національ-
ного центру обліку та аудиту Національної академії ста-
тистики, обліку та аудиту: «Методологія та організація 
аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за ви-
дами економічної діяльності). Спецрада Д 26.870.01 у На-
ціональній академії статистики, обліку та аудиту Держста-
ту України (04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; тел. 484-49-41). 
Науковий консультант – Редько О. Ю., доктор екон. наук, 
професор, перший проректор з науково-педагогічної ро-
боти (Національна академія статистики, обліку та аудиту). 
Опоненти: Бондар В. П., доктор екон. наук, професор, ке-
руючий партнер (Міжнародна аудиторська компанія «HLB 
UKRAINE»); Проскуріна Н. М., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри обліку і аудиту (Запорізький на-
ціональний університет); Редченко К. І., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподатку-
вання (Львівський торговельно-економічний університет). 
(387/7)

Гринькевич Ольга Степанівна, докторант кафедри 
статистики Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Управління конкурентоспроможністю ви-
щої освіти України (методологія аналізу і системи моніто-
рингу)» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 35.051.01 у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-
34-02). Науковий консультант – Панчишин С. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри аналітичної еко-
номії та міжнародної економіки (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Грішнова О. А., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри еко-
номіки підприємства (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Погріщук Б. В., доктор екон. 
наук, професор, директор Вінницького ННІ економіки 
(Тернопільський національний економічний університет); 
Ревак І. О., доктор екон. наук, доцент, декан факультету 
управління та економічної безпеки (Львівський державний 
університет внутрішніх справ). (388/7)

Петрик Ілона Владиславівна, доцент кафедри фінан-
сів, банківської справи та страхування ПВНЗ «Львівський 
університет бізнесу та права»: «Реструктуризація біз-
нес-процесів у мережі поставок на засадах аутсорсингу» 
(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 – Крикавський Є. В., док-
тор екон. наук, професор, заслужений працівник освіти 
України, завідувач кафедри маркетингу і логістики (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Мороз О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри менеджменту, маркетингу та економіки (Вінницький 
національний технічний університет МОН України); Оклан-
дер М. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
маркетингу (Одеський національний політехнічний універ-
ситет МОН України); Якимишин Л. Я., доктор екон. наук, 
доцент, професор кафедри промислового маркетингу 
(Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя МОН України). (389/7)

Федоришина Лариса Миколаївна, науковий співро-
бітник відділу дослідження митних ризиків Науково-до-
слідного центру митної справи НДІ фіскальної політики 
Університету державної фіскальної служби України: «Со-
ціально-економічні основи формування здоров’я дитя-
чого населення України» (08.00.07 – демографія, еконо-
міка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада Д 
35.140.01 у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та пра-
ва» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322) 
92-87-08, 92-87-06). Науковий консультант – Шевчук А. В., 
доктор екон. наук, старший науковий співробітник, про-
фесор кафедри економічної кібернетики та маркетингу 
(Черкаський державний технологічний університет). Опо-
ненти: Куценко В. І., доктор екон. наук, професор, заслу-
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жений діяч науки і техніки України, головний науковий 
співробітник відділу природно-техногенної та екологічної 
безпеки (ДУ «Інститут економіки природокористування та 
сталого розвитку НАН України); Пітюлич М. І., доктор екон. 
наук, професор, завідувач відділу перспективного роз-
витку сільських територій (Закарпатський регіональний 
центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень 
НАН України); Янковська Л. А., доктор екон. наук, профе-
сор, заслужений працівник освіти України, завідувач ка-
федри фінансів, банківської справи та страхування (ПВНЗ 
«Львівський університет бізнесу та права»). (393/7)

Пономарьов Олександр Сергійович, народний депутат 
України, Верховна Рада України, докторант Тернопільсько-
го національного економічного університету: «Управління 
інноваційно-інвестиційним розвитком аграрних підпри-
ємств: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економі-
ка та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському націо-
нальному технічному університеті сільського господар-
ства імені Петра Василенка МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Опоненти: 
Лупенко Ю. О., доктор екон. наук, професор, академік 
НААН України, директор (ННЦ «Інститут аграрної еконо-
міки» НААН України); Маргасова В. Г., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту (Чернігівський національний тех-
нологічний університет); Резнік Н. П., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгів-
лі (Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України). (403/7)

Турянський Юрій Іванович, головний науковий співро-
бітник Центру досліджень економічної політики Інституту 
експертно-аналітичних та наукових досліджень НАДУ при 
Президентові України: «Стабілізація розвитку національної 
економіки на підставі трансформації механізму податко-
вого регулювання» (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). 
Опоненти: Коренюк П. І., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністру-
вання (Дніпровський державний технічний університет 
МОН України); Мойсеєнко І. П., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри фінансів та обліку (Львівський 
державний університет внутрішніх справ МВС України); 
Штулер І. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри фінансів, обліку та фундаментальних економічних 
дисциплін (ВНЗ «Національна академія управління» МОН 
України). (404/7)

Іванова Марина Іллівна, доцент кафедри менеджменту 
Національного технічного університету «Дніпровська полі-
техніка» МОН України: «Управління логістичною системою 
кластера промислових підприємств» (08.00.04 – економі-

ка та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 09.052.01 у ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» МОН України (50027, м. Кри-
вий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11; тел. (056) 409-06-06). 
Науковий консультант – Ткаченко А. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності (ДВНЗ «Запорізький національний 
технічний університет» МОН України). Опоненти: Кузь-
мін О. Є., доктор екон. наук, професор, директор ННІ еко-
номіки і менеджменту, професор кафедри менеджменту і 
міжнародного підприємництва (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України); Шафалюк О. К., 
доктор екон. наук, професор, декан факультету управління 
персоналом та маркетингу, професор кафедри маркетингу 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Балан О. С., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри обліку, аналізу і 
аудиту (Одеський національний політехнічний університет 
МОН України). (481/7)

Звонар Віктор Павлович, старший науковий співро-
бітник відділу проблем формування соціального капіта-
лу Інституту демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи НАН України: «Формування та реалізація со-
ціальної відповідальності в Україні» (08.00.07 – демогра-
фія, економіка праці, соціальна економіка і політика). 
Спецрада Д 26.247.01 в Інституті демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи НАН України (01032, м. Київ, 
бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. (044) 486-62-37). На-
уковий консультант – Лібанова Е. М., доктор екон. наук, 
професор, академік НАН України, директор (Інститут де-
мографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 
України). Опоненти: Грішнова О. А., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри економіки підприємства (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Колот А. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри управління персоналом та економіки праці, проректор 
з науково-педагогічної роботи (ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на»); Шаульська Л. В., доктор екон. наук, професор, декан 
економічного факультету, професор кафедри менедж-
менту і поведінкової економіки (Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). (500/7)

Ільїч Людмила Миколаївна, старший науковий співро-
бітник відділу соціальних проблем ринку праці Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
НАН України: «Структурні зрушення транзитивного ринку 
праці: теорія і методологія регулювання» (08.00.07 – де-
мографія, економіка праці, соціальна економіка і політи-
ка). Спецрада Д 26.247.01 в Інституті демографії та соці-
альних досліджень імені М. В. Птухи НАН України (01032, 
м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. (044) 486-62-37). 
Науковий консультант – Лібанова Е. М., доктор екон. наук, 
професор, академік НАН України, директор (Інститут де-
мографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 
України). Опоненти: Кравченко І. С., доктор екон. наук, 
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професор, професор кафедри економіки та менедж-
менту (ДВНЗ «Університет банківської справи»); Марша-
він Ю. М., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри управління персоналом та економіки праці (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Шаульська Л. В., доктор екон. наук, 
професор, декан економічного факультету, професор ка-
федри менеджменту і поведінкової економіки (Донецький 
національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). 
(501/7)

Красноносова Олена Миколаївна, старший науковий 
співробітник відділу макроекономічної політики та регі-
онального розвитку НДЦ індустріальних проблем роз-
витку НАН України: «Теоретичні аспекти обґрунтування 
стратегічних пріоритетів розвитку територіальних громад 
в Україні» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіо-
нальна економіка). Спецрада Д 64.251.01 у НДЦ індустрі-
альних проблем розвитку НАН України (61166, м. Харків, 
пров. Інженерний, 1-а; тел. (057) 702-08-67). Опоненти: 
Ґудзь П. В., доктор екон. наук, професор, директор Еко-
номіко-гуманітарного інституту (Запорізький національ-
ний технічний університет); Уманець Т. В., доктор екон. 
наук, професор, старший науковий співробітник відділу 
розвитку підприємництва (Інститут проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України); Худо-
лей В. Ю., доктор екон. наук, доцент, ректор (Міжнарод-
ний науково-технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая). (514/7)

Михайленко Дар’я Геннадіївна, старший науковий 
співробітник відділу макроекономічної політики та регіо-
нального розвитку НДЦ індустріальних проблем розвитку 
НАН України: «Теоретико-методологічні аспекти збалансо-
ваності економічної ефективності та соціальної справед-
ливості в регіонах України» (08.00.05 – розвиток продук-
тивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 64.251.01 
у НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України 
(61166, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а; тел. (057) 702-08-
67). Опоненти: Вахович І. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та стра-
хування (Луцький національний технічний університет); 
Гонта О. І., доктор екон. наук, професор, директор На-
вчально-наукового інституту економіки (Чернігівський на-
ціональний технологічний університет); Дмитришин Л. І., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри еконо-
мічної кібернетики (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). (515/7)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Лебідь Андрій Євгенійович, доцент кафедри психоло-

гії, політології та соціокультурних технологій Сумського 
державного університету: «Парадигми наукової істини 
у аналітичній філософії» (09.00.05 – історія філософії). 
Спецрада Д 64.051.06 у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 6; тел. (057) 707-52-71). На-

уковий консультант – Пугач Б. Я., доктор філософ. наук, 
професор, професор кафедри теорії культури і філосо-
фії науки (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Аляєв Г. Є., док-
тор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філо-
софії і соціально-політичних дисциплін (Полтавський на-
ціональний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
МОН України); Мозгова Н. Г., доктор філософ. наук, про-
фесор, завідувач кафедри філософії (Національний пе-
дагогічний університет імені Михайла Драгоманова МОН 
України); Петрушов В. М., доктор філософ. наук, профе-
сор, завідувач кафедри філософії та соціології (Україн-
ський державний університет залізничного транспорту 
МОН України). (350/7)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сюта Галина Мирославівна, старший науковий спів-

робітник відділу стилістики, культури мови та соціолінг-
вістики Інституту української мови НАН України: «Цитата 
в українському поетичному тексті XX століття: джерела, 
прагматика, рецепція» (10.02.01 – українська мова). Спец-
рада Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України 
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-
85). Опоненти: Мойсієнко А. К., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри української мови та приклад-
ної лінгвістики (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Маленко О. О., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводи-
дактики (Харківський національний педагогічний універ-
ситет імені Г. С. Сковороди); Кравець Л. В., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри стилістики україн-
ської мови (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). (10/7)

Фока Марія Володимирівна, докторант кафедри укра-
їнської та зарубіжної літератури Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володими-
ра Винниченка: «Поетика підтексту в літературно-худож-
ніх системах Сходу і Заходу» (10.01.05 – порівняльне лі-
тературознавство, 10.01.06 – теорія літератури). Спецра-
да 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 кон-
сультант – Клочек Г. Д., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри української та зарубіжної літератури 
(Центральноукраїнський державний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Винниченка). Опоненти: Бров-
ко О. О., доктор філол. наук, професор, завідувач кафе-
дри української літератури і компаративістики (Київський 
університет імені Бориса Грінченка); Кеба О. В., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри германських 
мов і зарубіжної літератури (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка); Шимчи-
шин М. М., доктор філол. наук, професор, завідувач ка-
федри теорії та історії світової літератури імені В. Фесен-
ко (Київський національний лінгвістичний університет). 
(11/7)
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ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Машіка Ганна Василівна, завідувач кафедри туризму 

і рекреації Мукачівського державного університету: «Сус-
пільно-географічне дослідження господарського потенці-
алу Карпатського регіону: теорія і практика» (11.00.02 – 
економічна та соціальна географія). Спецрада Д 26.001.07 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – 
Олійник Я. Б., доктор екон. наук, професор, академік НАПН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, профе-
сор кафедри економічної та соціальної географії, декан 
географічного факультету (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шаблій О. І., 
доктор географ. наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, завідувач кафедри економічної і соціаль-
ної географії (Львівський національний університет імені 
Івана Франка); Руденко В. П., доктор географ. наук, про-
фесор, заслужений працівник освіти України, декан гео-
графічного факультету (Чернівецький національний уні-
верситет імені Юрія Федьковича); Яворська В. В., доктор 
географ. наук, професор, професор кафедри економічної 
та соціальної географії і туризму (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова). (167/7)

 Воровка Володимир Петрович, докторант кафедри 
географії України Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка: «Приазовська парадинамічна 
ландшафтна система» (11.00.11 – конструктивна гео-
графія і раціональне використання природних ресурсів). 
Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науко-
вий консультант – Шищенко П. Г., доктор географ. наук, 
професор, професор кафедри географії України (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Петлін В. М., доктор географ. наук, професор, 
професор кафедри фізичної географії (Східноєвропей-
ський національний університет імені Лесі Українки); 
Крайнюков О. М., доктор географ. наук, доцент кафедри 
екологічної безпеки та екологічної освіти (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна); Наза-
рук М. М., доктор географ. наук, професор, професор 
кафедри раціонального використання природних ресурсів 
і охорони природи (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). (251/7)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Шульга Євгеній Вікторович, доцент кафедри між-

народного права та порівняльного правознавства Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування 
України: «Адміністративно-деліктні відносини в Україні в 
умовах євроінтеграції» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спец-
рада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий 

консультант – Курило В. І., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного та фінансового 
права (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). Опоненти: Остапенко О. І., доктор 
юрид. наук, професор, декан базової освіти ННІ права та 
психології (Національний університет «Львівська полі-
техніка»); Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри 
адміністративного та господарського права (Запорізь-
кий національний університет); Теремецький В. І., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри університетської 
освіти і права (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України). (52/7)

Краснова Юлія Андріївна, доцент кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права імені академіка В. З. Ян-
чука Національного університету біоресурсів і природоко-
ристування України МОН України: «Право екологічної без-
пеки в Україні» (12.00.06 – земельне право; аграрне пра-
во; екологічне право; природоресурсне право). Спецрада 
Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень 
НАН України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; 
тел. (050) 620-02-14). Науковий консультант – Єрмолен-
ко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
аграрного, земельного та екологічного права імені акаде-
міка В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України МОН України). Опоненти: 
Андрейцев В. І., доктор юрид. наук, професор, академік 
НАПрН України, заслужений юрист України, професор ка-
федри цивільного, господарського та екологічного права 
(Національний технічний університет «Дніпровська по-
літехніка» МОН України); Малишева Н. Р., доктор юрид. 
наук, професор, академік НАПрН України, заслужений 
юрист України, завідувач відділу проблем аграрного, зе-
мельного, екологічного та космічного права (Інститут 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України); 
Костицький В. В., доктор юрид. наук, професор, академік 
НАПрН України, заслужений юрист України, професор ка-
федри теорії права та держави (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (357/7)

Гавриш Наталя Степанівна, доцент, кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри аграрного, земельного та еколо-
гічного права Національного університету «Одеська юри-
дична академія»: «Правовий режим ґрунтів в Україні» 
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне 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 консультант – Красно-
ва М. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
екологічного права (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Шульга М. В., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри земельного та 
аграрного права (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); Носік В. В., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, профе-
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сор кафедри земельного та аграрного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Кули-
нич П. Ф., доктор юрид. наук, професор, завідувач сектору 
проблем аграрного та земельного права (Інститут держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України). (373/7)

Каракаш Ілля Іванович, професор кафедри аграр-
ного, земельного та екологічного права Національного 
університету «Одеська юридична академія»: «Теоретич-
ні проблеми права власності на природні об’єкти та їх 
ресурси в Україні» (12.00.06 – земельне право; аграрне 
право; екологічне право; природоресурсне право). Спец-
рада Д 41.086.04 у Національному університеті «Одеська 
юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул. 
Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Опоненти: 
Андрейцев В. І., доктор юрид. наук, професор, академік 
НАПрН України, професор кафедри цивільного, господар-
ського та екологічного права (Національний технічний уні-
верситет «Дніпровська політехніка»); Бобкова А. Г., доктор 
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, завідувач 
кафедри господарського права (Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Носік В. В., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, професор кафедри земельного та аграрного пра-
ва (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). (380/7)

Барабаш Ольга Олегівна, доцент кафедри адміністра-
тивного та інформаційного права ННІ права та психоло-
гії Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Юридично значуща поведінка: загальнотеоретична 
характеристика» (12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 
64.700.02 у Харківському національному університеті вну-
трішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант – Га-
расимів Т. З., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри теорії та філософії права (ННІ права та психо-
логії Національного університету «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Балинська О. М., доктор юрид. наук, професор, 
проректор (Львівський державний університет внутрішніх 
справ); Россіхін В. В., доктор юрид. наук, доцент, прорек-
тор з інноваційно-корпоративної роботи та адмініструван-
ня (Харківський національний університет радіоелектроні-
ки); Подорожна Т. С., доктор юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри філософії та теорії права (Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича). (475/7)

Чанишева Аліна Рашидівна, доцент кафедри цивільно-
го права Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Зміст зобов’язальних відносин за цивільним 
законодавством України» (12.00.03 – цивільне право і ци-
вільний процес; сімейне право; міжнародне приватне пра-
во). Спецрада Д 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному 
університеті (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33; тел. 
(048) 715-38-28). Науковий консультант – Харитонов Є. О., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, член-кореспондент НАПрН України, за-
відувач кафедри цивільного права (Національний універ-
ситет «Одеська юридична академія» МОН України). Опо-
ненти: Майданик Р. А., доктор юрид. наук, професор, дій-
сний член (академік) НАПрН України, завідувач кафедри 
цивільного права (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України); Канзафарова І. С., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивіль-
но-правових дисциплін (Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова МОН України); Гринько С. Д., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного 
права та процесу (Хмельницький університет управління 
та права МОН України). (493/7)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Зуєва Лариса Євгеніївна, докторант Одеського націо-

нального політехнічного університету: «Теоретичні і мето-
дичні засади психолого-педагогічної підготовки професій-
них суддів у системі суддівської освіти України і Канади» 
(13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Спец-
рада Д 26.053.01 у Національному педагогічному універси-
теті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-
30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти: Кічук Я. В., 
доктор пед. наук, професор, ректор (Ізмаїльський держав-
ний гуманітарний університет); Локшина О. І., доктор пед. 
наук, професор, завідувач лабораторії порівняльної пе-
дагогіки (Інститут педагогіки НАПН України); Мукан Н. В., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних 
мов (Інститут гуманітарних та соціальних наук Національ-
ного університету «Львівська політехніка»). (9/7)

Рева Тетяна Дмитрівна, декан фармацевтичного фа-
культету Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця: «Теоретико-методичні засади реалізації 
компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін 
майбутніх провізорів» (13.00.02 – теорія та методика на-
вчання – медичні та фармацевтичні дисципліни). Спецрада 
Д 26.003.10 у Національному медичному університеті іме-
ні О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. 
Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий консуль-
тант – Ніженковська І. В., доктор мед. наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 
фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця). 
Опоненти: Ярошенко О. Г., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу інте-
грації вищої освіти і науки (Інститут вищої освіти НАПН 
України); Староста В. І., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); 
Коновалова О. Ю., доктор фарм. наук, професор, лауреат 
Премії НАН України, завідувач кафедри фармацевтичної 
хімії та фармакогнозії (ПВНЗ «Київський медичний універ-
ситет»). (314/7)

Філоненко Оксана Володимирівна, доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукра-
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їнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка: «Освіта Кіровоградщини (Єли-
саветградщини) другої половини XIX – XX століття в іс-
торико-педагогічних рефлексіях українських дослідників» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 74.053.01 в Уманському державному педа-
гогічному університеті імені Павла Тичини МОН Украї-
ни (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). 
Науковий консультант – Радул О. С., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри педагогіки дошкільної та 
початкової освіти (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка). 
Опоненти: Дічек Н. П., доктор пед. наук, професор, завіду-
вач відділу історії та філософії освіти (Інститут педагогіки 
НАПН України); Зеленська Л. Д., доктор пед. наук, профе-
сор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки 
вищої школи (Харківський національний педагогічний уні-
верситет імені Г. С. Сковороди); Коляда Н. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи (Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини). (330/7)

Самокиш Іван Іванович, докторант Національного пе-
дагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Сис-
тема моніторингу функціональних можливостей студентів 
вищих навчальних закладів у процесі фізичного вихован-
ня» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізична 
культура, основи здоров’я). Спецрада Д 26.053.14 у На-
ціональному педагогічному університеті імені М. П. Драго-
манова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; 
тел. 234-11-08). Опоненти: Грибан Г. П., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри фізичного виховання та ре-
креації (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка); Ганчар І. Л., доктор пед. наук, професор, профе-
сор кафедри фізичного виховання і спорту (Національний 
університет «Одеська морська академія»); Колумбет О. М., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри фізично-
го виховання та здоров’я (Київський національний універ-
ситет технологій та дизайну). (469/7)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Литвиненко Наталія Анатоліївна, старший науковий 

співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського НАМН України»: «Антимікобактеріаль-
на терапія хворих на мультирезистентний туберкульоз 
легень з новими та раніше лікованими випадками захво-
рювання» (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. Миколи Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий кон-
сультант – Гуменюк М. І., доктор мед. наук, провідний на-
уковий співробітник відділення технологій лікування НЗЛ 
(ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
імені Ф. Г. Яновського НАМН України»). Опоненти: Мель-
ник В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри інфекційних захворювань, фтизіатрії і пульмонології 

(ПВНЗ «Київський медичний університет»); Процюк Р. Г., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри фтизі-
атрії (Національний медичний університет імені О. О. Бо-
гомольця МОЗ України); Бутов Д. О., доктор мед. наук, 
доцент, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 
України). (138/7)

Мицик Юліан Олегович, доцент кафедри урології 
Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького МОЗ України: «Застосування проме-
невих та молекулярних біомаркерів у діагностиці, оцінці 
ефективності лікування та прогнозуванні виживаності у 
хворих із раком нирки» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д 
64.600.01 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 
4; тел. 707-73-27). Науковий консультант – Борис Ю. Б., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького МОЗ України). Опоненти: Гарагатий І. А., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри урології, 
нефрології і андрології (Харківський національний ме-
дичний університет МОЗ України); Саричев Л. П., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри урології (ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ Укра-
їни); Зайцев В. І., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри урології та нейрохірургії (ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України). (141/7)

Бондаренко Станіслав Євгенович, докторант ДУ «Інсти-
тут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Си-
тенка НАМН України»: «Ендопротезування в разі наслід-
ків травм кульшової западини та проксимального відділу 
стегнової кістки» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). 
Спецрада Д 64.607.01 у ДУ «Інститут патології хребта та 
суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» 
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-
10). Науковий консультант – Філіпенко В. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділу патології суглобів (ДУ 
«Інститут патології хребта та суглобів імені професора 
М. І. Ситенка НАМН України»). Опоненти: Істомін А. Г., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної ре-
абілітації та спортивної медицини (Харківський національ-
ний медичний університет МОЗ України); Бур’янов О. А., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травма-
тології та ортопедії (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Олійник О. Є., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри травматоло-
гії та ортопедії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»). (155/7)

Сюсюка Володимир Григорович, доцент кафедри аку-
шерства і гінекології Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України: «Клініко-патогенетичні аспекти 
акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з ураху-
ванням психоемоційного стану та їх медико-психологічна 
корекція» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спец-
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рада Д 26.613.02 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-82). Опо-
ненти: Камінський В. В., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушер-
ства, гінекології і репродуктології (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); Венц-
ківський Б. М., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри акушерства та гінекології № 1, член-кореспондент 
НАМН України (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України); Жабченко І. А., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділення патології ва-
гітності та пологів (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та 
гінекології НАМН України»). (158/7)

Бородай Артем Олександрович, науковий співробітник 
відділу аритмій серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені 
академіка М. Д. Стражеска» НАМН України: «Предиктори 
ризику серцево-судинних подій, ефективність лікування 
та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння перед-
сердь неклапанного походження» (14.01.11 – кардіоло-
гія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, 
м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-
22). Опоненти: Жарінов О. Й., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри функціональної діагностики (Націо-
нальна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України); Лизогуб В. Г., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4 (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Тащук В. К., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реа-
білітації та спортивної медицини (ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України). (183/7)

Чекаліна Наталія Ігорівна, доцент кафедри пропе-
девтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, 
загальної практики (сімейної медицини) ВДНЗУ «Укра-
їнська медична стоматологічна академія» МОЗ України: 
«Ішемічна хвороба серця: клініко-патогенетичне обґрунту-
вання діагностики і лікування в умовах аутоімунного за-
палення» (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 консультант – Казаков Ю. М., доктор мед. наук, 
завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з 
доглядом за хворими, загальної практики (сімейної меди-
цини) (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-
демія» МОЗ України). Опоненти: Нетяженко В. З., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини 
№ 1 (Національний медичний університет імені О. О. Бо-
гомольця МОЗ України); Кравчун П. Г., доктор мед. наук, 
професор – завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 2, клінічної імунології та алергології імені академіка 
Л. Т. Малої (Харківський національний медичний універ-
ситет МОЗ України); Юзвенко Т. Ю., доктор мед. наук, за-

відувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету 
та його ускладнень (Український ППЦ ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ Украї-
ни). (258/7)

Бойченко Альона Дмитрівна, доцент кафедри педіатрії 
№ 1 та неонатології Харківського національного медичного 
університету: «Серцево-судинні розлади перинатального 
періоду: ризики та механізми розвитку, рання діагностика, 
прогнозування перебігу» (14.01.10 – педіатрія). Спецра-
да Д 64.600.04 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 
4; тел. 707-73-27). Науковий консультант – Гончарь М. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 
№ 1 та неонатології (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Богмат Л. Ф., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділу кардіоревматоло-
гії (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН 
України»); Знаменська Т. К., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу неонатології, заступник директора з пе-
ринатальної медицини (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології імені О. М. Лук’янової НАМН України»); Похиль-
ко В. І., доктор мед. наук, професор кафедри педіатрії № 1 
з пропедевтикою та неонатологією (ВДНЗУ «Українська ме-
дична стоматологічна академія» МОЗ України). (259/7)

Шутурмінський Віталій Григорович, директор Одесь-
кого медичного інституту Міжнародного гуманітарного 
університету, доцент кафедри загальної стоматології: «Па-
тогенетичне обґрунтування профілактики протезних сто-
матитів у хворих зі знімними зубними пластинковими про-
тезами» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 41.563.01 
у ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; 
тел. (048) 728-24-60). Науковий консультант – Скиба В. Я., 
доктор мед. наук, професор, завідувач консультативно-
поліклінічного відділення (ДУ «Інститут стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії НАМН України»). Опоненти: Ні-
дзельський М. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-
ортопедів (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України); Палійчук І. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри стоматології ПО ННІ після-
дипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національ-
ний медичний університет» МОЗ України); Гризодуб В. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопе-
дичної стоматології та ортодонтії дорослих (Харківська 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України). 
(264/7)

Руденко Євген Олегович, доцент кафедри дитячої 
хірургії Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця МОЗ України: «Хірургічне лікування вад 
розвитку трахеї та легень у дітей» (14.01.09 – дитяча хі-
рургія). Спецрада Д 26.003.03 у Національному медичному 
університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, 
м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). На-
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уковий консультант – Кривченя Д. Ю., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри дитячої хірургії (Національ-
ний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ 
України). Опоненти: Давиденко В. Б., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри дитячої хірургії та дитячої 
анестезіології (Харківський національний медичний уні-
верситет МОЗ України); Рибальченко В. Ф., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Боднар Б. М., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії та 
отоларингології (ВДНЗУ «Буковинський державний ме-
дичний університет» МОЗ України). (266/7)

Царьов Олександр Володимирович, доцент кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»: «Терапевтична гіпотер-
мія та методи управління терморегуляцією при критичних 
та термінальних станах» (14.01.30 – анестезіологія та ін-
тенсивна терапія). Спецрада Д 08.601.01 у ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дні-
про, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 713-
52-57). Науковий консультант – Новицька-Усенко Л. В., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри анесте-
зіології та інтенсивної терапії (ДЗ «Дніпропетровська ме-
дична академія МОЗ України»). Опоненти: Підгірний Я. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анестезі-
ології та інтенсивної терапії ФПДО (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України); Глумчер Ф. С., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Волкова Ю. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри медицини невідкладних станів, анесте-
зіології та інтенсивної терапії (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). (454/7)

Слабий Олег Богданович, доцент кафедри оперативної 
хірургії з топографічною анатомією ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України»: «Особливості ремоделювання 
камер та судинного русла серця при гіпертензії в малому 
колі кровообігу в залежності від типів кровопостачання, 
гемодинаміки та вегетативної регуляції серцевого м’яза» 
(14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 05.600.02 у 
Вінницькому національному медичному університеті імені 
М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пи-
рогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий консультант – 
Гнатюк М. С., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри оперативної хірургії з топографічною анатомією 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Гу-
нас І. В., доктор мед. наук, професор, виконавчий дирек-
тор (Міжнародна академія інтегративної антропології), 
професор кафедри анатомії людини (Вінницький націо-
нальний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ 
України); Головацький А. С., доктор мед. наук, професор, 

заслужений працівник освіти України, професор кафедри 
анатомії людини та гістології медичного факультету (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОЗ України); 
Кошарний В. В., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
(510/7)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Косів Василь Михайлович, доцент кафедри графічного 

дизайну Львівської національної академії мистецтв: «Укра-
їнська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 рр.: 
символи, образи, стилістика» (17.00.07 – дизайн). Спец-
рада Д 26.102.07 у Київському національному університеті 
технологій та дизайну МОН України (01011, м. Київ, вул. 
Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-84-23, факс (044) 
280-05-12). Науковий консультант – Шмагало Р. Т., доктор 
мистецтвознавства, професор, декан факультету історії 
та теорії мистецтв (Львівська національна академія мис-
тецтв). Опоненти: Лагутенко О. А., доктор мистецтвознав-
ства, професор, завідувач кафедри теорії та історії мис-
тецтв (Національна академія образотворчого мистецтва 
і архітектури); Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри дизайну та основ архітектури (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»); Роготчен-
ко О. О., доктор мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник відділу те-
орії та історії культури (Інститут проблем сучасного мисте-
цтва Національної академії мистецтв України). (182/7)

Лагода Оксана Миколаївна, професор кафедри дизай-
ну Черкаського державного технологічного університету: 
«Репрезентативні практики дизайну костюма в контексті 
еволюції художньо-проектної культури» (17.00.07 – ди-
зайн). Спецрада Д 26.102.07 у Київському національному 
університеті технологій та дизайну МОН України (01011, 
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-84-
23, факс (044) 280-05-12). Науковий консультант – Дани-
ленко В. Я., доктор мистецтвознавства, професор, акаде-
мік Національної академії мистецтв України, ректор (Хар-
ківська державна академія дизайну і мистецтв). Опоненти: 
Стельмащук Г. Г., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри теорії та історії мистецтв, академік 
Національної академії мистецтв України (Львівська націо-
нальна академія мистецтв); Кара-Васильєва Т. В., доктор 
мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Націо-
нальної академії мистецтв України, завідувач відділу обра-
зотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (Інсти-
тут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського); Алфьорова З. І., доктор мистецтвознав-
ства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва 
(Харківська державна академія культури). (184/7)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Афанасьєва Наталя Євгенівна, доцент кафедри психо-

логії діяльності в особливих умовах Національного універ-
ситету цивільного захисту України: «Психологія консуль-
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тування фахівців екстремального профілю діяльності» 
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спец-
рада Д 26.001.26 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Перелигіна Л. А., доктор біол. наук, профе-
сор, начальник кафедри психології діяльності в особли-
вих умовах (Національний університет цивільного захис-
ту України). Опоненти: Бондаренко О. Ф., доктор психол. 
наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач 
кафедри психології і педагогіки (Київський національний 
лінгвістичний університет); Богучарова О. І., доктор пси-
хол. наук, доцент, професор кафедри соціальної психо-
логії і психології управління (Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара); Засєкіна Л. В., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної та 
соціальної психології (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). (353/7)

Плющ Олександр Миколайович, старший науковий 
співробітник лабораторії соціально-психологічних техно-
логій Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України: «Соціально-психологічні механізми інформацій-
ного впливу в постіндустріальному суспільстві» (19.00.05 – 
соціальна психологія; психологія соціальної роботи). 
Спецрада Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної 
психології НАПН України (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 
15; тел. 425-24-08). Науковий консультант – Татенко В. О., 
доктор психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, головний науковий співробітник лабораторії ме-
тодології психосоціальних і політико-психологічних дослі-
джень (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України). Опоненти: Ліщинська О. А., доктор психол. наук, 
доцент, професор кафедри загальної та клінічної психоло-
гії (Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника МОН України); Бондарчук О. І., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри психології управління 
(ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України); 
Дроздов О. Ю., доктор психол. наук, доцент, завідувач 
кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені 
М. А. Скока (Національний університет «Чернігівський ко-
легіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України). (436/7)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Тімашова Вікторія Михайлівна, докторант Національ-

ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: 
«Конституювання й функціонування політичної сфери 
транзитного суспільства: теоретико-методологічний ана-
ліз» (23.00.01 – теорія та історія політичної науки). Спец-
рада Д 26.053.12 у Національному педагогічному універси-
теті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-
30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти: Климон-
чук В. Й., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри 
політології (Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника); Пояркова Т. К., доктор політ. 
наук, доцент, професор кафедри філософії та соціальних 
наук (Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка); Шаповаленко М. В., доктор політ. наук, 
доцент, професор кафедри політології (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна). (352/7)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Щепанський Едуард Валерійович, професор кафедри 

публічного управління та адміністрування Хмельницького 
університету управління та права: «Механізми державно-
го регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери 
України» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті ци-
вільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий 
консультант – Олуйко В. М., доктор наук з держ. управ-
ління, професор, заслужений юрист України, голова об-
ласного територіального відділення (Антимонопольний 
комітет України у Хмельницькій області). Опоненти: Шве-
дун В. О., доктор наук з держ. управління, старший науко-
вий співробітник, завідувач кафедри менеджменту (На-
ціональний університет цивільного захисту України ДСНС 
України); Парубчак І. О., доктор наук з держ. управління, 
доцент, завідувач кафедри публічного управління та адмі-
ністрування (Львівський національний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); 
Антонова Л. В., доктор наук з держ. управління, професор, 
професор кафедри обліку і аудиту (Чорноморський націо-
нальний університет імені Петра Могили). (53/7)

Воронов Олександр Ігоревич, доцент кафедри гума-
нітарних та соціально-політичних наук Одеського регіо-
нального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові Украї-
ни: «Прийняття управлінських рішень в індетермінованих 
умовах у сфері державної служби: соціально-психологіч-
ний аспект» (25.00.03 – державна служба). Спецрада Д 
26.810.01 у Національній академії державного управління 
при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Це-
діка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий консультант – Ха-
джирадєва С. К., доктор наук з держ. управління, профе-
сор, завідувач кафедри публічного управління та публічної 
служби (Національна академія державного управління при 
Президентові України). Опоненти: Гончарук Н. Т., доктор 
наук з держ. управління, професор, заслужений діяч науки 
і техніки України, професор кафедри державного управ-
ління та місцевого самоврядування (Дніпропетровський 
регіональний інститут державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові 
України); Рудакевич М. І., доктор наук з держ. управління, 
професор, професор кафедри менеджменту у виробничій 
сфері (Тернопільський національний технічний універ-
ситет імені Івана Пулюя); Сіцінський А. С., доктор наук з 
держ. управління, професор, завідувач науково-дослідної 
частини (Хмельницький університет управління та права). 
(295/7)

Бурик Зоряна Михайлівна, старший викладач кафе-
дри регіонального управління та місцевого самовряду-
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вання Львівського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління 
при Президентові України: «Теоретико-методологічні за-
сади державного регулювання сталого розвитку України» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 26.810.02 у Національній академії державного управлін-
ня при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона 
Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий консультант – 
Куйбіда В. С., доктор наук з держ. управління, професор, 
президент (Національна академія державного управління 
при Президентові України). Опоненти: Іваницька О. М., 
доктор наук з держ. управління, професор, професор 
кафедри теорії та практики управління (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Миколайчук М. М., 
доктор наук з держ. управління, професор, професор ка-
федри економічної та фінансової політики (Одеський ре-
гіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові Украї-
ни); Толуб’як В. С., доктор наук з держ. управління, до-
цент, доцент кафедри менеджменту та публічного управ-
ління (Тернопільський національний економічний універ-
ситет). (341/7)

Валюх Андрій Миколайович, доцент кафедри держав-
ного управління, документознавства та інформаційної 
діяльності Національного університету водного госпо-
дарства та природокористування: «Формування дер-
жавної стратегії розвитку природного капіталу України» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління пер-
соналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 
490-95-00). Науковий консультант – Якимчук А. Ю., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри державного 
управління, документознавства та інформаційної діяль-
ності (Національний університет водного господарства та 
природокористування). Опоненти: Науменко Р. А., доктор 
наук з державного  управління, старший науковий спів-
робітник, професор кафедри публічного управління та 
адміністрування (Київський національний торговельно-
економічний університет); Радченко О. В., доктор наук з 
держ. управління, професор, заслужений працівник осві-
ти України, головний науковий співробітник науково-до-
слідного відділу (Національна академія Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького); 
Антонов А. В., доктор наук з держ. управління, професор 
кафедри економічної безпеки, публічного управління та 

адміністрування (Житомирський державний технологіч-
ний університет). (497/7)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Мар’їна Олена Юріївна, доцент кафедри інформацій-

ної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної 
академії культури: «Бібліотеки України у цифровому ме-
діапросторі: теоретико-методологічні засади розвитку» 
(27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліогра-
фознавство). Спецрада Д 64.807.02 у Харківській дер-
жавній академії культури Міністерства культури України 
(61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. (057) 731-34-
97). Науковий консультант – Давидова І. О., доктор наук із 
соц. комунікацій, професор, завідувач кафедри інформа-
ційної, бібліотечної та архівної справи (Харківська держав-
на академія культури). Опоненти: Сенченко М. І., доктор 
тех. наук, професор, директор (ДНУ «Книжкова палата 
України імені Івана Федорова»); Бутиріна М. В., доктор 
наук із соц. комунікацій, професор, завідувач кафедри 
масової та міжнародної комунікації (Дніпровський націо-
нальний університет імені Олеся Гончара); Кунанець Н. Е., 
доктор наук із соц. комунікацій, старший науковий співро-
бітник, професор кафедри інформаційних систем та ме-
реж (Національний університет «Львівська політехніка»). 
(125/7)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Шемаєв Володимир Володимирович, докторант 

Національного інституту стратегічних досліджень: 
«Управління розвитком транспортної інфраструктури в 
системі економічної безпеки держави» (21.04.01 – еко-
номічна безпека держави – економічні науки). Спецра-
да Д 26.718.01 у Національному інституті стратегічних 
досліджень (01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а; тел. 
(044) 234-50-07). Науковий консультант – Власюк О. С., 
доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, перший заступник директора (Національний 
інститут стратегічних досліджень). Опоненти: Блудо-
ва Т. В., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри вищої математики (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Сад-
ловська І. П., доктор екон. наук, професор, начальник 
управління економічного розвитку та фінансів (Мініс-
терство інфраструктури України); Горовий Д. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної 
економіки (Харківський національний автомобільно- 
дорожній університет). (234/7)
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Соловйова Марія В’ячеславівна, аспірант Харківсько-

го національного університету імені В. Н. Каразіна: «На-
ближення операторами і функціоналами, що досягають 
норми» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада К 
64.051.11 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, май-
дан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-40). Науковий керів-
ник – Кадець В. М., доктор фіз.-мат. наук, доцент, про-
фесор кафедри фундаментальної математики (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). Опоненти: Золотарьов В. О., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, провідний науковий співробітник (Фізи-
ко-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєр-
кіна НАН України); Карлова О. О., доктор фіз.-мат. наук, 
доцент, доцент кафедри математичного аналізу (Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федькови-
ча МОН України). (7/7)

Мінакова Ксенія Олександрівна, старший викладач 
кафедри фізики Національного технічного університе-
ту «Харківський політехнічний інститут» МОН України: 
«Низьковимірні особливості квазічастинних спектрів 
і низькотемпературних термодинамічних характерис-
тик наноструктур на основі графену» (01.04.07 – фі-
зика твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті 
електрофізики і радіаційних технологій НАН України 
(61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; 
тел. (057) 700-41-11). Науковий керівник – Феодо-
сьєв С. Б., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник від-
ділу теоретичної фізики (Фізико-технічний інститут 
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). 
Опоненти: Ямпольський В. О., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач 
відділу теоретичної фізики (Інститут радіофізики та 
електроніки імені О. Я. Усикова НАН України); Меле-
жик Є. О., кандидат фіз.-мат. наук, молодший науко-
вий співробітник відділу фізики і технології низькови-
мірних систем (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України). (48/7)

Синякіна Сусанна Ашотівна, молодший науковий 
співробітник відділу фізичного матеріалознавства До-
нецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна 
НАН України, м. Київ: «Еволюція структури нанопорош-
ків системи ZrО2 – 3 мол.% Y2O3 в умовах впливу висо-
кого тиску та температури» (01.04.07 – фізика твердого 

тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті електрофізики і 
радіаційних технологій НАН України (61002, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. (057) 700-41-11). 
Науковий керівник – Горбань О. О., кандидат хім. наук, 
доцент, старший науковий співробітник відділу фізич-
ного матеріалознавства (Донецький фізико-технічний 
інститут імені О. О. Галкіна НАН України). Опоненти: 
Рудь О. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
відділу будови і властивостей твердих розчинів (Інсти-
тут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України); 
Габєлков С. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу 
радіаційного матеріалознавства та радіаційного прила-
добудування (Інститут проблем безпеки АЕС НАН Укра-
їни). (50/7)

Касіренко Тетяна Миколаївна, аспірант відділу нелі-
нійного аналізу Інституту математики НАН України: «Не-
регулярні еліптичні крайові задачі у просторах Херман-
дера» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада 
Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України (01004, 
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий 
керівник – Мурач О. О., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу нелінійного аналізу (Інститут математики НАН 
України). Опоненти: Лопушанська Г. П., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, професор кафедри диференціальних 
рівнянь (Львівський національний університет імені Іва-
на Франка); Лось В. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
доцент кафедри прикладної математики (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (102/7)

Возняк Аліна Олександрівна, тимчасово не працює: 
«Дослідження рівномірних, маятникових і прецесійних 
рухів гіростата зі змінним гіростатичним моментом» 
(01.02.01 – теоретична механіка). Спецрада Д 26.206.02 
в Інституті математики НАН України (01004, м. Київ, вул. 
Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий керівник – 
Щетініна О. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, завіду-
вач кафедри вищої та прикладної математики (Київський 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Міх-
лін Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри при-
кладної математики (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»); Лещенко Д. Д., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри те-
оретичної механіки (Одеська державна академія будівни-
цтва та архітектури). (103/7)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
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Бричевський Микола Миколайович, науковий співро-
бітник відділу № 22 Інституту проблем матеріалознавства 
імені І. М. Францевича НАН України: «Утворення структу-
ри, механічна поведінка і киснево-йонна провідність ке-
раміки на основі двоокису цирконію» (01.04.07 – фізика 
твердого тіла). Спецрада Д 26.207.01 в Інституті проблем 
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН Украї-
ни (03680, м. Київ-142, вул. Кржижановського, 3; тел. 
(044) 424-20-71). Науковий керівник – Васильєв О. Д., 
доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник 
відділу № 22 (Інститут проблем матеріалознавства іме-
ні І. М. Францевича НАН України). Опоненти: Корсун-
ська Н. О., доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий 
співробітник лабораторії багатофункціональних компо-
зитних матеріалів (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України); Попов О. Ю., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики металів (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
(105/7)

Бадалян Анна Юріївна, асистент кафедри при-
кладної математики та моделювання складних систем 
Сумського державного університету: «Формування та 
режими руху ансамблів наночастинок в рамках ста-
тистичної теорії» (01.04.07 – фізика твердого тіла). 
Спецрада Д 55.051.02 у Сумському державному уні-
верситеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римсько-
го-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий керів-
ник – Ющенко О. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
доцент кафедри наноелектроніки (Сумський держав-
ний університет). Опоненти: Прилуцький Ю. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри біофізи-
ки і медичної інформатики (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Лобода В. Б., кан-
дидат фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри 
енергетики (Сумський національний аграрний універ-
ситет). (200/7)

Кононець Наталія Вікторівна, молодший науковий 
співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН 
України: «Процеси міграції енергії електронних збуджень 
в нанокристалах боратів та фосфатів з різною анізотро-
пією розташування регулярних іонів» (01.04.10 – фізика 
напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д 64.169.01 в 
Інституті монокристалів НАН України (61072, м. Харків, 
просп. Науки, 60; тел. (057) 340-22-30). Науковий керів-
ник – Малюкін Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу на-
ноструктурних матеріалів (Інститут сцинтиляційних ма-
теріалів НАН України). Опоненти: Сіпатов О. Ю., доктор 
фіз.-мат. наук, завідувач кафедри технічної кріофізики 
(Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут»); Ламонова К. В., доктор фіз.-мат. 
наук, провідний науковий співробітник відділу теорії ди-
намічних властивостей складних систем (Донецький фі-
зико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН України, 
м. Київ). (201/7)

Чистяков Олексій Валерійович, молодший науковий 
співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушко-
ва НАН України: «Гібридні алгоритми дослідження та 
розв’язування алгебраїчної проблеми власних значень 
для розріджених матриць» (01.05.02 – математичне 
моделювання та обчислювальні методи). Спецрада 
Д 26.194.02 в Інституті кібернетики імені В. М. Глуш-
кова НАН України (03187, м. Київ, просп. Академіка 
Глушкова, 40; тел. (044) 526-20-08). Науковий керів-
ник – Хіміч О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, заступник директора 
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН Украї-
ни). Опоненти: Дорошенко А. Ю., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри автоматики та управ-
ління в технічних системах (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»); Недашковський М. О., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор Інституту механіки 
і прикладної інформатики (Університет Казимира Вели-
кого, м. Бидгощ, Польща). (220/7)

Михайленко Христина Олексіївна, аспірант відділу 
фізики квантових рідин та кристалів Фізико-технічно-
го інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН 
України: «Дисипативні процеси при резонансному збу-
дженні слабко турбулентної течії у надплинному гелії» 
(01.04.09 – фізика низьких температур). Спецрада Д 
64.175.02 у Фізико-технічному інституті низьких темпе-
ратур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, 
просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керів-
ник – Шешин Г. О., доктор фіз.-мат. наук, старший на-
уковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу фізики квантових рідин та кристалів (Фізико-
технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна 
НАН України). Опоненти: Тарапов С. І., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач відділу радіоспектроскопії (Інститут радіофізики 
та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України); Нємчен-
ко К. Е., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач ка-
федри інформаційних технологій у фізико-енергетичних 
системах (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). (287/7)

Цімболинець Руслана Федорівна, аспірант механіко-
математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Бімономіальні 
матриці над комутативними кільцями» (01.01.06 – алгеб-
ра та теорія чисел). Спецрада Д 26.001.18 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Бондаренко В. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу алгебри і топології (Інститут мате-
матики НАН України). Опоненти: Шаваровський Б. З., 
доктор фіз.-мат. наук, в. о. провідного наукового співро-
бітника (Інститут прикладних проблем механіки і матема-
тики імені Я. С. Підстригача НАН України); Дяченко С. М., 
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кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри математики 
(Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія» МОН України). (362/7)

Сухорукова Олена Олегівна, науковий співробітник 
відділу організації наукових досліджень Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: 
«Узагальнені J-внутрішні і -твірні матриць-функції та ін-
дефінітні інтерполяційні проблеми» (01.01.01 – матема-
тичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01 в Інституті матема-
тики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; 
тел. 234-51-50). Науковий керівник – Деркач В. О., доктор 
фіз.-мат. наук, професор кафедри математичного аналі-
зу і диференціальних рівнянь (Донецький національний 
університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). Опоненти: 
Золотарьов В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, про-
відний науковий співробітник математичного відділення 
відділу теорії функцій (Фізико-технічний інститут низьких 
температур імені Б. І. Вєркіна НАН України); Дудкін М. Є., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, в. о. завідувача кафе-
дри диференціальних рівнянь (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). (363/7)

Кузьменко Тетяна Сергіївна, аспірант Інституту мате-
матики НАН України: «Моногенні відображення в алгебрі 
комплексних кватерніонів» (01.01.01 – математичний 
аналіз). Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики 
НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 
234-51-50). Науковий керівник – Плакса С. А., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу комплексно-
го аналізу і теорії потенціалу (Інститут математики НАН 
України). Опоненти: Шевчук І. О., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри математичного аналізу 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Трофименко О. Д., кандидат фіз.-мат. наук, до-
цент кафедри математичного аналізу і диференціальних 
рівнянь (Донецький національний університет імені Васи-
ля Стуса, м. Вінниця). (364/7)

Безкрила Світлана Іванівна, старший викладач ка-
федри математичного аналізу та диференціальних рів-
нянь Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Про модулі неперервності вищих 
порядків та -монотонне наближення» (01.01.01 – мате-
матичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01 в Інституті мате-
матики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 
3; тел. 234-51-50). Науковий керівник – Шевчук І. О., док-
тор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри мате-
матичного аналізу (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Сердюк А. С., доктор 
фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник відділу 
теорії функцій (Інститут математики НАН України); Хар-
кевич Ю. І., кандидат фіз.-мат. наук, професор, декан 
факультету інформаційних систем, фізики та математи-
ки (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки). (365/7)

Свинчук Ольга Василівна, старший викладач кафедри 
вищої математики Державного університету телекомуні-
кацій: «Сингулярні немонотонні функції канторівського 
типу та їх фрактальні властивості» (01.01.01 – матема-
тичний аналіз). Спецрада Д 26.206.01 в Інституті матема-
тики НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; 
тел. 234-51-50). Науковий керівник – Самойленко А. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН Украї-
ни, завідувач відділу диференціальних рівнянь та теорії 
коливань (Інститут математики НАН України). Опоненти: 
Маслюченко В. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач кафедри математичного аналізу (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича); Са-
мойленко І. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри 
дослідження операцій факультету комп’ютерних наук та 
кібернетики (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (366/7)

Чорна Олена Сергіївна, асистент кафедри вищої 
математики Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»: «Математичне 
моделювання просторового розподілу сукупності ко-
рисних копалин методами інтерлінації матриць-функ-
цій» (01.05.02 – математичне моделювання та обчис-
лювальні методи). Спецрада Д 64.052.02 у Харківсько-
му національному університеті радіоелектроніки МОН 
України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 
702-10-16). Науковий керівник – Литвин О. О., доктор 
фіз.-мат. наук, доцент, декан технологічного факульте-
ту (Українська інженерно-педагогічна академія). Опо-
ненти: Новожилова М. В., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, завідувач кафедри прикладної математики та 
інформаційних технологій (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
МОН України); Ткаченко О. В., кандидат фіз.-мат. наук, 
керівник відділу автоматизації інженерних розрахунків 
(ДП «Івченко-Прогрес»). (408/7)

Іваненко Павло Андрійович, молодший науковий 
співробітник Інституту програмних систем НАН Укра-
їни: «Методи автоматизації створення автотьюнерів 
для паралельних програм» (01.05.03 – математичне 
та програмне забезпечення обчислювальних машин і 
систем). Спецрада Д 26.194.02 в Інституті кібернети-
ки імені В. М. Глушкова НАН України (03187, м. Київ, 
просп. Академіка Глушкова, 40; тел. (044) 526-20-
08). Науковий керівник – Дорошенко А. Ю., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу теорії 
комп’ютерних обчислень (Інститут програмних систем 
НАН України). Опоненти: Летичевський О. О., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, стар-
ший науковий співробітник відділу теорії цифрових 
автоматів (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова 
НАН України); Панченко Т. В., кандидат фіз.-мат. наук, 
доцент, доцент кафедри теорії та технології програму-
вання (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). (435/7)
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ХІМІЧНІ НАУКИ
Горбань Максим Володимирович, провідний інже-

нер відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної 
хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України: 
«Моніторинг та дисперсно-фазовий розподіл органічних 
екотоксикантів у природній воді» (21.06.01 – екологічна 
безпека). 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) 
424-01-96). Науковий керівник – Мілюкін М. В., доктор 
хім. наук, старший науковий співробітник, заступник ди-
ректора з наукової роботи (Інститут колоїдної хімії та хімії 
води імені А. В. Думанського НАН України). Опоненти: Су-
харев С. М., доктор хім. наук, доцент, професор кафедри 
екології та охорони навколишнього середовища (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН Украї-
ни); Кормош Ж. О., кандидат хім. наук, професор, завіду-
вач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій (Східноєв-
ропейський національний університет імені Лесі Українки 
МОН України). (70/7)

Смітюх Олександр Вікторович, старший лаборант 
кафедри неорганічної та фізичної хімії Східноєвропей-
ського національного університету імені Лесі Українки: 
«Фазові рівноваги і кристалічна структура проміжних 
фаз у системах R2X3 – R 2X3 – PbX (DIVX2) (R, R  – Y, La, Ce, 
Pr, Tb, Dy, Ho, Er; DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se) за темпера-
тури 770 К» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада К 
61.051.03 у ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; 
тел. 3-50-91). Науковий керівник – Марчук О. В., кандидат 
хім. наук, доцент, доцент кафедри неорганічної та фізич-
ної хімії (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки МОН України). Опоненти: Котур Б. Я., 
доктор хім. наук, професор, професор кафедри неорга-
нічної хімії (Львівський національний університет імені 
Івана Франка МОН України); Чумак В. В., кандидат хім. 
наук, доцент, завідувач кафедри хімії (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка МОН України). 
(127/7)

Фарафонов Володимир Сергійович, науковий співро-
бітник кафедри фізичної хімії Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна: «Локалізація та 
гідратація органічних барвників в міцелах поверхнево-
активних речовин за даними молекулярно-динамічного 
моделювання» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д 
64.051.14 у Харківському національному університе-
ті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, 
майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий 
керівник – Лебідь О. В., кандидат хім. наук, доцент, до-
цент кафедри фізичної хімії (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: 
Горб Л. Г., доктор хім. наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник відділу молекуляр-
ної та квантової біофізики (Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України); Ільницький Я. М., доктор фіз.-

мат. наук, старший науковий співробітник, провідний на-
уковий співробітник відділу комп’ютерного моделювання 
багаточастинкових систем (Інститут фізики конденсова-
них систем НАН України). (133/7)

 
Семененко Олександр Миколайович, в. о. молодшо-

го наукового співробітника відділу органічної та біоор-
ганічної хімії ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН 
України»: «Синтез і хімічні властивості гідрокси- та оксо-
похідних тритерпеноїдів лупанового ряду» (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 відді-
лу органічної та біоорганічної хімії (ДНУ «НТК «Інститут 
монокристалів» НАН України»). Опоненти: Короткіх М. І., 
доктор хім. наук, професор, завідувач лабораторії хімії 
стабільних карбенів (Інститут органічної хімії НАН Укра-
їни); Шемчук Л. А., доктор хім. наук, професор, завідувач 
кафедри органічної хімії (Національний фармацевтичний 
університет МОЗ України). (283/7)

Буханько Валерій Олександрович, аспірант Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка та 
Університету Тулуза III – Поля Сабатьє, Франція: «Дво-
фотонна активація вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з ру-
теній-нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної 
електронодонорної здатності» (02.00.03 – органічна хі-
мія). Спецрада Д 26.001.25 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Наукові керівники: Войтенко З. В., доктор хім. наук, 
професор, професор кафедри органічної хімії (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Лакруа П. Д., хабілітований доктор, науковий співробіт-
ник французького національного центру наукових до-
сліджень (CNRS) (Університет Тулуза III – Поля Сабатьє, 
Франція). Опоненти: Рошаль О. Д., доктор хім. наук, хабі-
літований доктор (Університет Тулуза III – Поля Сабатьє, 
Франція), старший науковий співробітник, завідувач від-
ділу фізико-органічної хімії (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Шермолович Ю. Г., док-
тор хім. наук, професор, заступник директора, завідувач 
відділу хімії органічних сполук сірки (Інститут органічної 
хімії НАН України). (438/7)

Кулешова Олена Олександрівна, аспірант Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевчен-
ка та Університету Тулуза III – Поля Сабатьє, Франція: 
«Циклічні 2-азагетарил-3-енамінонітрили в синтезі 
функціоналізованих азагетероциклів, металокомплек-
сів та зондів» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 
26.001.25 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Наукові ке-
рівники:  Воловенко Ю. М., доктор хім. наук, професор, 
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декан хімічного факультету (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Грас Еммануель, 
хабілітований доктор, науковий співробітник французь-
кого національного центру наукових досліджень (CNRS) 
(Університет Тулуза III – Поля Сабатьє, Франція). Опо-
ненти: Ягупольський Ю. Л., доктор хім. наук, професор, 
завідувач відділу хімії фторорганічних сполук (Інститут 
органічної хімії НАН України); Броварець В. С., доктор хім. 
наук, професор, заступник директора з наукової роботи, 
завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних гетеро-
циклічних основ (Інститут біоорганічної хімії та нафтохі-
мії НАН України). (439/7)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Валішкевич Богдана Володимирівна, асистент кафе-

дри біологічної та медичної хімії імені Г. О. Бабенка Івано-
Франківського національного медичного університету: 
«Сигнальний шлях TOR як регулятор біохімічних механіз-
мів стійкості дріжджів Saccharomyces cerevisiae до кар-
бонільного/оксидативного стресу» (03.00.04 – біохімія). 
Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). 
Науковий керівник – Семчишин Г. М., доктор біол. наук, 
доцент кафедри біохімії та біотехнології (Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника 
МОН України). Опоненти: Федорович Д. В., доктор біол. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відді-
лу молекулярної генетики і біотехнології (Інститут біології 
клітини НАН України); Ушакова Г. О., доктор біол. наук, 
професор, завідувач кафедри біофізики та біохімії (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара 
МОН України). (29/7)

Мазанова Анна Олександрівна, молодший науковий 
співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів Інститу-
ту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України: «Розробка 
імуноензимної тест-системи для визначення 25ОHD) як 
маркера забезпеченості організму вітаміном D за цу-
крового діабету» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 
26.240.01 в Інституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН 
України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 
234-59-74). Науковий керівник – Великий М. М., доктор 
біол. наук, професор, завідувач відділу біохімії вітамінів 
і коензимів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН 
України). Опоненти: Дзядевич С. В., доктор біол. наук, 
професор, головний науковий співробітник лабораторії 
біомолекулярної електроніки (Інститут молекулярної біо-
логії та генетики НАН України); Омельченко Л. І., доктор 
мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, науковий керівник відділення хвороб сполучної 
тканини у дітей з групою психосоматики та психотера-
пії (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України»). (79/7)

Трутаєва Ірина Анатоліївна, в. о. молодшого науко-
вого співробітника відділу кріоендокринології Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: «Вплив 
кріоконсервування на морфофункціональні властивості 
оваріальної тканини» (03.00.19 – кріобіологія). Спецрада 
Д 64.242.01 в Інституті проблем кріобіології і кріомеди-
цини НАН України (61016, м. Харків, вул. Переяславська, 
23; тел. (057) 373-41-43). Науковий керівник – Бондарен-
ко Т. П., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу 
кріоендокринології (Інститут проблем кріобіології і кріо-
медицини НАН України). Опоненти: Малова Н. Г., доктор 
біол. наук, професор, завідувач лабораторії фармако-
логії (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені 
В. Я. Данилевського НАМН України»); Феськов О. М., 
доктор мед. наук, професор, директор (Центр плануван-
ня сім’ї та репродукції людини «Сана-Мед»). (100/7)

Водяніцький Олександр Михайлович, провідний 
інженер відділу біології відтворення риб Інституту гідро-
біології НАН України: «Морфофізіологічні та цитогене-
тичні особливості ембріогенезу риб при різних екологіч-
них умовах водного середовища» (03.00.10 – іхтіологія). 
Спецрада Д 26.213.01 в Інституті гідробіології НАН Укра-
їни (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. 
(044) 419-39-81). Науковий керівник – Потрохов О. С., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач відділу біології відтворення риб (Інститут гідро- 
біології НАН України). Опоненти: Курант В. З., доктор біол. 
наук, професор, професор кафедри хімії та методики її 
навчання (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка); Шевченко П. Г., 
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, до-
цент, завідувач кафедри гідробіології та іхтіології (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). (113/7)

Абрам’юк Ігор Ігорович, провідний інженер відділу 
іхтіології та гідробіології річкових систем Інституту гід-
робіології НАН України: «Структура іхтіопланктону ма-
лих рівнинних річок» (03.00.10 – іхтіологія). Спецрада Д 
26.213.01 в Інституті гідробіології НАН України (04210, 
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-
81). Науковий керівник – Афанасьєв С. О., доктор біол. 
наук, член-кореспондент НАН України, директор (Інститут 
гідробіології НАН України). Опоненти: Бузевич І. Ю., док-
тор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу вивчення біоресурсів водосховищ (Інститут риб-
ного господарства НААН України); Новіцький Р. О., кан-
дидат біол. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри водних 
біоресурсів та аквакультури (Дніпровський державний 
аграрно-економічний університет МОН України). (114/7)

Гурбик Олександр Богданович, завідувач сектору 
водосховищ Середнього Дніпра Інституту рибного гос-
подарства НААН України: «Іхтіофауна Канівського водо-
сховища у умовах рибогосподарського використання» 
(03.00.10 – іхтіологія). Спецрада Д 26.213.01 в Інституті 
гідробіології НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-81). Науковий керів-
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ник – Бузевич І. Ю., доктор біол. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач відділу вивчення біоресурсів 
водосховищ (Інститут рибного господарства НААН Украї-
ни). Опоненти: Курант В. З., доктор біол. наук, професор, 
професор кафедри хімії та методики її навчання (Терно-
пільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка); Алексієнко В. Р., кандидат біол. 
наук, доцент кафедри зоології (ННЦ «Інститут біології» 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка). (115/7)

Гупало Олена Олександрівна, провідний інженер від-
ділу іхтіології та гідробіології річкових систем Інституту 
гідробіології НАН України: «Морфологічна мінливість 
та структура популяцій плітки та окуня в річкових сис-
темах різного типу» (03.00.10 – іхтіологія). Спецрада Д 
26.213.01 в Інституті гідробіології НАН України (04210, 
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 419-39-
81). Науковий керівник – Афанасьєв С. О., доктор біол. 
наук, член-кореспондент НАН України, директор (Інсти-
тут гідробіології НАН України). Опоненти: Межжерін С. В., 
доктор біол. наук, професор, завідувач відділу еволюцій-
но-генетичних основ систематики (Інститут зоології імені 
І. І. Шмальгаузена НАН України); Маренков О. М., канди-
дат біол. наук, доцент кафедри загальної біології та вод-
них біоресурсів (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара МОН України). (116/7)

Коваль Тетяна Валентинівна, провідний інженер НДЛ 
«Фізико-хімічна біологія» відділення експериментальної 
біології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка МОН 
України: «Протеолітична деградація білків як фактор ме-
таболічної дисфункції за кислотного опіку стравоходу» 
(03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Остапченко Л. І., 
доктор біол. наук, професор, директор ННЦ «Інститут 
біології та медицини» (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Куч-
меровська Т. М., доктор біол. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу біохімії вітамінів і коензи-
мів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України); 
Непорада К. С., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри біоорганічної та біологічної хімії (ВДНЗУ «Укра-
їнська медична стоматологічна академія» МОЗ України). 
(198/7)

Лакуста Оксана Миколаївна, судовий експерт Черні-
вецького науково-дослідного експертно-криміналістич-
ного центру МВС України: «СNР-стехіометрія річкових 
екосистем» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 76.051.05 
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцю-
бинського, 2; тел. (0372) 58-47-41). Науковий керівник – 
Руденко С. С., доктор біол. наук, професор, завідувач ка-

федри екології та біомоніторингу (Інститут біології, хімії 
та біоресурсів Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: Грубін-
ко В. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри 
загальної біології та методики навчання природничих 
дисциплін (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка МОН України); 
Гандзюра В. П., доктор біол. наук, професор кафедри 
екології та зоології (ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (440/7)

Андрусишин Тетяна Василівна, молодший науковий 
співробітник кафедри загальної біології та методики на-
вчання природничих дисциплін Тернопільського націо-
нального педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка МОН України: «Екологічна оцінка стану р. Збруч 
за накопиченням важких металів в умовах зарегулюван-
ня стоку та маловоддя» (03.00.16 – екологія). Спецрада 
Д 76.051.05 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-47-41). Науковий 
керівник – Грубінко В. В., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної біології та методики навчан-
ня природничих дисциплін (Тернопільський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
МОН України). Опоненти: Жиденко А. О., доктор біол. 
наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ 
фізичного виховання, здоров’я і спорту (Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевчен-
ка МОН України); Демченко В. О., доктор біол. наук, за-
відувач міжвідомчої лабораторії моніторингу екосистем 
Азовського басейну (Інститут біології південних морів 
НАН України та Мелітопольського державного педаго-
гічного університету імені Богдана Хмельницького МОН 
України). (441/7)

Волошин Володимир Леонідович, асистент кафедри 
медичної біології і генетики ВДНЗУ «Буковинський дер-
жавний медичний університет» МОЗ України: «Визна-
чальні чинники структури синантропних аранеокомплек-
сів урбоекосистем Карпатського регіону» (03.00.16 – еко-
логія). Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому національ-
ному університеті імені Юрія Федьковича МОН України 
(58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 
58-47-41). Науковий керівник – Федоряк М. М., доктор 
біол. наук, професор кафедри екології та біомоніторингу 
(Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького на-
ціонального університету імені Юрія Федьковича МОН 
України). Опоненти: Грубінко В. В., доктор біол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри загальної біології та методики 
навчання природничих дисциплін (Тернопільський націо-
нальний педагогічний університет імені Володимира Гна-
тюка МОН України); Кульбачко Ю. Л., доктор біол. наук, 
професор кафедри зоології та екології (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара МОН Укра-
їни). (442/7)
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Скоробагатько Дар’я Олександрівна, молодший на-
уковий співробітник ННЦ «Харківський фізико-технічний 
інститут» НАН України: «Компоненти пристосованості, 
ендоредуплікація та міжхромосомні взаємодії в потом-
стві Drosophila melanogaster Meig. після гострого -опро-
мінювання» (03.00.15 – генетика – біологічні науки). 
Спецрада Д 26.562.02 у ДУ «ННЦ радіаційної медицини 
НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53; тел. 
483-72-40). Науковий керівник – Страшнюк В. Ю., док-
тор біол. наук, старший науковий співробітник, професор 
кафедри генетики і цитології (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Вайсер-
ман О. М., доктор мед. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач лабораторії епігенетики (ДУ «Інститут 
геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України); 
Козерецька І. А., доктор біол. наук, доцент (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка), доцент 
кафедри загальної та молекулярної генетики (ННЦ «Ін-
ститут біології»). (443/7)

Сисолятін Сергій Володимирович, завідувач науково-
дослідного сектору спектральних досліджень НДВ моні-
торингу безпеки продукції АПК у складі Української ла-
бораторії якості і безпеки продукції АПК Національного 
університету біоресурсів і природокористування України: 
«Ліпідний та жирнокислотний склад тканин і органів ко-
ропа Cyprinus carpio L. за штучного гіпобіозу» (03.00.04 – 
біохімія). Спецрада Д 26.004.08 у Національному уні-
верситеті біоресурсів і природокористування України 
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; 
тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Хижняк С. В., 
доктор біол. наук, професор, провідний науковий співро-
бітник Української лабораторії якості і безпеки продукції 
АПК (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України). Опоненти: Кучмеровська Т. М., док-
тор біол. наук, професор, провідний науковий співробіт-
ник відділу біохімії вітамінів і коензимів (Інститут біохімії 
імені О. В. Палладіна НАН України); Арсан О. М., доктор 
біол. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу екології водяних рослин та токсикології (Інститут 
гідробіології НАН України). (465/7)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Капінус Сергій Васильович, асистент кафедри органі-

зації і безпеки дорожнього руху Харківського національ-
ного автомобільно-дорожнього університету: «Розробка 
моделей прийняття рішень у системах управління дорож-
нім рухом» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 
64.059.02 у Харківському національному автомобільно-
дорожньому університеті МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). 
Науковий керівник – Абрамова Л. С., кандидат тех. наук, 
доцент, професор кафедри організації і безпеки дорож-
нього руху (Харківський національний автомобільно-до-
рожній університет). Опоненти: Алексієв В. О., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри інформаційних сис-
тем (Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця); Бакуліч О. О., кандидат тех. наук, 
доцент, професор кафедри менеджменту, декан факуль-
тету менеджменту, логістики та туризму (Національний 
транспортний університет). (5/7)

Стисло Богдан Олександрович, асистент кафедри 
«Промислова і біомедична електроніка» Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний ін-
ститут»: «Напівпровідникові перетворювачі для систем 
з накопичувачами електричної енергії» (05.09.12 – на-
півпровідникові перетворювачі електроенергії). Спец-
рада Д 64.050.04 у Національному технічному універси-
теті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-
56). Науковий керівник – Сокол Є. І., доктор тех. наук, 
професор, ректор (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Юр-
ченко О. М., доктор тех. наук, завідувач відділу транзис-
торних перетворювачів (Інститут електродинаміки НАН 
України); Алексієвський Д. Г., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри електронних систем (Запорізька дер-
жавна інженерна академія). (30/7)

Остапчук Андрій Анатолійович, молодший науковий 
співробітник НДІ фундаментальних та прикладних дослі-
джень Одеського національного морського університету: 
«Розробка системи технічного обслуговування і ремон-
ту засобів механізації перевантажувального терміналу» 
(05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). 
Спецрада Д 41.060.01 в Одеському національному мор-
ському університеті МОН України (65029, м. Одеса, вул. 
Мечникова, 34; тел. (048) 728-31-41) Науковий керів-
ник – Немчук О. О., кандидат тех. наук, доцент, прорек-
тор з наукової роботи (Одеський національний морський 
університет МОН України). Опоненти: Дащенко О. Ф., 
доктор тех. наук, професор, директор Інституту машино-
будування (Одеський національний політехнічний універ-
ситет МОН України); Семенов П. О., кандидат тех. наук, 
директор (ТОВ «ПОРТТЕХЕКСПЕРТ»). (31/7)

Карнаух Микола Віталійович, старший викладач ка-
федри транспортних технологій і логістики Харківського 
національного технічного університету сільського госпо-
дарства імені Петра Василенка: «Розширення паливної 
бази засобів транспорту шляхом застосування етило-
вих ефірів рослинних олій» (05.22.20 – експлуатація та 
ремонт засобів транспорту – транспортні технології). 
Спецрада К 64.832.03 у Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства імені 
Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Ал-
чевських, 44; тел. (057) 700-38-98). Науковий керівник – 
Войтов В. А., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри транспортних технологій і логістики (Харківський 
національний технічний університет сільського госпо-
дарства імені Петра Василенка МОН України). Опоненти: 
Полянський О. С., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри технології машинобудування та ремонту машин 
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(Харківський національний автомобільно-дорожній уні-
верситет МОН України); Рогозін І. В., кандидат тех. наук, 
старший науковий співробітник кафедри теорії та кон-
струкції автомобільної і спеціальної техніки (Харківський 
національний університет Повітряних Сил імені Івана Ко-
жедуба Міноборони України). (32/7)

Канюк Юрій Ігорович, молодший науковий співро-
бітник відділу акустичних методів технічної діагностики 
Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН 
України: «Діагностування залишкової довговічності еле-
ментів колісної пари та рейки» (05.02.10 – діагностика 
матеріалів і конструкцій). Спецрада Д 35.226.01 у Фізико-
механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН України 
(79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; тел. (032) 229-68-75). 
Науковий керівник – Рудавський Д. В., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу акус-
тичних методів технічної діагностики (Фізико-механічний 
інститут імені Г. В. Карпенка НАН України). Опоненти: Ма-
рущак П. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри автоматизації технологічних процесів і виробництв 
(Тернопільський національний технічний університет іме-
ні Івана Пулюя МОН України); Кулик В. В., кандидат тех. 
наук, асистент кафедри прикладного матеріалознавства 
та обробки матеріалів (Національний університет «Львів-
ська політехніка»). (38/7)

 
Кузьмик Ульяна Геннадіївна, асистент кафедри техно-

логії молока і молочних продуктів Національного універ-
ситету харчових технологій: «Удосконалення технології 
паст кисломолочних з прянощами» (05.18.04 – техноло-
гія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіон-
тів). Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті 
харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий ке-
рівник – Ющенко Н. М., кандидат тех. наук, доцент, до-
цент кафедри технології молока і молочних продуктів 
(Національний університет харчових технологій). Опо-
ненти: Погарська В. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри технологій переробки плодів, овочів та 
молока (Харківський державний університет харчування 
та торгівлі МОН України); Юкало В. Г., доктор біол. наук, 
професор, професор кафедри харчової біотехнології і хі-
мії (Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя МОН України). (43/7)

 
Сімонова Ірина Іллівна, асистент кафедри технології 

м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Удосконалення тех-
нології напівкопчених ковбас з використанням сочевиці 
та пряно-ароматичних рослин» (05.18.04 – технологія 
м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів). 
Спецрада Д 26.058.03 у Національному університеті хар-
чових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий керів-
ник – Паска М. З., доктор вет. наук, професор, професор 

кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових 
виробів (Львівський національний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). 
Опоненти: Янчева М. О., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри технології м’яса (Харківський держав-
ний університет харчування та торгівлі МОН України); 
Пешук Л. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафе-
дри технології м’яса і м’ясних продуктів (Національний 
університет харчових технологій МОН України). (55/7)

Болгова Олена Сергіївна, провідний інженер відді-
лу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії 
та хімії води імені А. В. Думанського НАН України: «Ви-
явлення та видалення життєздатних некультурабельних 
мікроорганізмів з питної води» (05.17.21 – технологія во-
доочищення). Спецрада К 26.183.02 в Інституті колоїдної 
хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України 
(03680, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42; тел. 
(044) 424-01-96). Науковий керівник – Гончарук В. В., 
доктор хім. наук, професор, академік НАН України, ди-
ректор, завідувач відділу хімії, фізики та біології води 
(Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думан-
ського НАН України). Опоненти: Астрелін І. М., доктор тех. 
наук, професор, декан хіміко-технологічного факультету 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України); Чарний Д. В., доктор тех. наук, старший науко-
вий співробітник, головний науковий співробітник відді-
лу водних ресурсів (Інститут водних проблем і меліорації 
НААН України). (56/7)

Іванова Тетяна Миколаївна, асистент кафедри тех-
нології м’яса і м’ясних продуктів Національного універ-
ситету харчових технологій: «Удосконалення технології 
м’ясних продуктів з використанням кверцетинвмісної 
сировини» (05.18.04 – технологія м’ясних, молочних про-
дуктів і продуктів з гідробіонтів). Спецрада Д 26.058.03 
у Національному університеті харчових технологій МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. 
(044) 289-95-55). Науковий керівник – Пешук Л. В., док-
тор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології 
м’яса і м’ясних продуктів (Національний університет хар-
чових технологій). Опоненти: Ощипок І. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри харчових техноло-
гій (Львівський торговельно-економічний університет 
Центральної спілки споживчих товариств України); Кот-
ляр Є. О., кандидат тех. наук, доцент кафедри технології 
молочних, олійно-жирових продуктів і косметики (Одесь-
ка національна академія харчових технологій МОН Укра-
їни). (57/7)

Цаволик Тарас Григорович, викладач кафедри кібер-
безпеки Тернопільського національного економічного 
університету: «Методи та засоби передачі даних в без-
провідних сенсорних мережах на основі модулярних 
коригуючих кодів» (05.13.05 – комп’ютерні системи та 
компоненти). Спецрада К 58.082.02 у Тернопільському 
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національному економічному університеті МОН України 
(46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-
50-51). Науковий керівник – Яцків В. В., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри кібербезпеки (Тернопільський 
національний економічний університет). Опоненти: Му-
хін В. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
математичних методів системного аналізу (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Грига В. М., канди-
дат тех. наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та 
електроніки (Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника). (61/7)

Мануляк Ірина Зіновіївна, аспірант кафедри інфор-
маційно-телекомунікаційних технологій і систем Івано-
Франківського національного технічного університету 
нафти і газу: «Інформаційно-вимірювальна система 
витрати газу на основі оцінок ентропії бінарних сигна-
лів» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). 
Спецрада К 58.082.02 у Тернопільському національному 
економічному університеті МОН України (46020, м. Тер-
нопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науко-
вий керівник – Мельничук С. І., доктор тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри інформаційних технологій (Прикар-
патський національний університет імені Володимира 
Стефаника). Опоненти: Мичуда З. Р., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри комп’ютеризованих сис-
тем автоматики (Національний університет «Львівська 
політехніка»); Рощупкін О. Ю., кандидат тех. наук, до-
цент, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж 
(Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). (62/7)

Білобородова Тетяна Олександрівна, старший ви-
кладач кафедри комп’ютерних наук та інженерії Схід-
ноукраїнського національного університету імені Во-
лодимира Даля: «Моделі та методи інформаційної тех-
нології для автоматизованих систем аналізу медичних 
даних» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 
29.051.16 у Східноукраїнському національному універси-
теті імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвє-
родонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-
42). Науковий керівник – Скарга-Бандурова І. С., доктор 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук 
та інженерії (Східноукраїнський національний універ-
ситет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: 
Філатов В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри штучного інтелекту (Харківський національний 
університет радіоелектроніки МОН України); Повороз-
нюк А. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
обчислювальної техніки та програмування (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України). (64/7)

Осадчук Ярослав Олександрович, аспірант кафедри 
радіотехніки Вінницького національного технічного уні-
верситету: «Радіовимірювальні прилади на основі час-

тотних параметричних мікроелектронних перетворювачів 
тиску» (05.11.08 – радіовимірювальні прилади). Спецра-
да Д 05.052.02 у Вінницькому національному технічному 
університеті МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельниць-
ке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник – 
Семенов А. О., кандидат тех. наук, доцент, професор ка-
федри радіотехніки (Вінницький національний технічний 
університет). Опоненти: Шевченко К. Л., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри автоматизації експеримен-
тальних досліджень (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»); Підченко С. К., доктор тех. наук, доцент, 
професор кафедри телекомунікацій і комп’ютерно-
інтегрованих технологій (Хмельницький національний 
університет). (74/7)

Гладишевський Микола Володимирович, началь-
ник відділу з балансів та режимів газопостачання ПАТ 
«Донецькоблгаз»: «Метод і ультразвуковий засіб ви-
мірювального контролю витрат плинних середовищ» 
(05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин). Спецрада Д 05.052.02 у Вінницькому 
національному технічному університеті МОН України 
(21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 
56-08-48). Науковий керівник – Білинський Й. Й., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри електро-
ніки та наносистем (Вінницький національний техніч-
ний університет). Опоненти: Середюк О. Є., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри методів та приладів 
контролю якості і сертифікації продукції (Івано-Фран-
ківський національний технічний університет нафти і 
газу); Ділай І. В., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій (Національний університет «Львівська полі-
техніка»). (75/7)

Бреус Андрій Олександрович, асистент кафедри те-
оретичної механіки, машинознавства та роботомеханіч-
них систем Національного аерокосмічного університету 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-
тут»: «Удосконалення плазмово-іонної технології для 
отримання наноструктур на поверхні ріжучого інстру-
менту» (05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки). 
Спецрада Д 64.062.04 у Національному аерокосмічному 
університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіа-
ційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, вул. 
Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – 
Костюк Г. І., доктор тех. наук, професор (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Стрель-
ницький В. Є., доктор фіз.-мат. наук, старший науко-
вий співробітник, начальник лабораторії алмазних та 
алмазоподібних покриттів (ННЦ «Харківський фізико-
технічний інститут» НАН України); Коноплянченко Є. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технічного 
сервісу (Сумський національний аграрний університет 
МОН України). (76/7)
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Сахно Світлана Володимирівна, старший викладач 
кафедри «Розробка родовищ корисних копалин» ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет» МОН 
України: «Підвищення рівня безпеки праці гірників при 
підтриманні гірничих виробок пологих вугільних пластів 
анкерним кріпленням» (05.26.01 – охорона праці). Спец-
рада Д 11.052.05 у ДВНЗ «Донецький національний тех-
нічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, 
площа Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). Науковий 
керівник – Подкопаєв С. В., доктор тех. наук, професор, 
декан гірничого факультету (ДВНЗ «Донецький націо-
нальний технічний університет» МОН України). Опонен-
ти: Кружилко О. Є., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу інформаційних технологій 
(ДУ «Національний НДІ промислової безпеки та охорони 
праці» Держпраці та НАН України); Лапшин О. О., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри «Охорона праці та 
права» (ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
МОН України). (77/7)

Степаненко Олександр Миколайович, головний інже-
нер ДП «Укрдіпромез»: «Розробка методів розрахунку та 
удосконалення ресурсозберігаючої технології виробни-
цтва труб нафтогазового сортаменту підвищеної якості» 
(05.03.05 – процеси та машини обробки тиском). Спецра-
да К 08.231.01 в Інституті чорної металургії імені З. І. Не-
красова НАН України (49050, м. Дніпро, площа Академіка 
Стародубова, 1; тел. (056) 776-53-15, 790-05-12). На-
уковий керівник – Балакін В. Ф., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри технологічного проектування 
(Національна металургійна академія України). Опоненти: 
Григоренко В. У., доктор тех. наук, професор кафедри 
інтелектуальної власності та управління проектами (На-
ціональна металургійна академія України); Шифрін Є. І., 
кандидат тех. наук, перший заступник генерального ди-
ректора (ТОВ «Дніпропрессталь»). (80/7)

Демченков Сергій Олексійович, молодший науковий 
співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Па-
тона НАН України: «Вплив структурно-фазового стану 
на властивості Аl – Nі та Fe – Ni фольг різного функціо-
нального призначення» (05.02.01 – матеріалознавство). 
Спецрада Д 26.182.02 в Інституті електрозварювання 
імені Є. О. Патона НАН України (03150, м. Київ, вул. Ка-
зимира Малевича, 11; тел. (044) 200-84-11). Науковий 
керівник – Устінов А. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач відділу парофазних технологій неорганічних 
матеріалів (Інститут електрозварювання імені Є. О. Пато-
на НАН України). Опоненти: Демчишин А. В., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науко-
вий співробітник відділу фізики міцності і пластичності 
матеріалів (Інститут проблем матеріалознавства імені 
І. М. Францевича НАН України); Хижняк В. Г., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри металознавства та 
термічної обробки металів (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»). (83/7)

Зражевська Наталія Григорівна, спеціаліст портфель-
них ризиків і прогнозування NewGround LLC Ukraine: 
«Методи і моделі прогнозування мір динамічних фон-
дових ризиків» (01.05.04 – системний аналіз і теорія 
оптимальних рішень). Спецрада Д 26.002.03 у Національ-
ному технічному університеті України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України 
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-
62). Науковий керівник – Панкратова Н. Д., доктор тех. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
ступник директора з наукової роботи ННК «Інститут при-
кладного системного аналізу» (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Міхайленко В. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інфор-
маційних технологій проектування та прикладної матема-
тики (Київський національний університет будівництва і 
архітектури МОН України); Андрійчук О. В., кандидат тех. 
наук, старший науковий співробітник лабораторії систем 
підтримки прийняття рішень (Інститут проблем реєстрації 
інформації НАН України). (87/7)

Гавенко Микола Миколайович, аспірант кафедри 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Укра-
їнської академії друкарства: «Інформаційна технологія 
забезпечення якості тактильного сприйняття шрифту 
Брайля незрячими особами» (05.13.06 – інформаційні 
технології). Спецрада Д 35.101.01 в Українській акаде-
мії друкарства МОН України (79020, м. Львів, вул. Під 
Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40). Науковий керів-
ник – Сеньківський В. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформацій-
них технологій (Українська академія друкарства МОН 
України). Опоненти: Сікора Л. С., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри автоматизованих сис-
тем управління (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України); Пасєка М. С., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри програмного забез-
печення автоматизованих систем (Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу МОН 
України). (94/7)

Млинко Оксана Іванівна, асистент кафедри вищої 
математики Національного університету «Львівська полі-
техніка» МОН України: «Удосконалення процесів виготов-
лення поліграфічної та пакувальної продукції з викорис-
танням матеріалоощадних технологій» (05.05.01 – маши-
ни і процеси поліграфічного виробництва). Спецрада Д 
35.101.01 в Українській академії друкарства МОН України 
(79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-
40). Науковий керівник – Дурняк Б. В., доктор тех. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, рек-
тор (Українська академія друкарства МОН України). Опо-
ненти: Киричок Т. Ю., доктор тех. наук, професор, дирек-
тор Видавничо-поліграфічного інституту (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Пальчев-
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ський Б. О., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри прикладної механіки (Луцький національний техніч-
ний університет МОН України). (95/7)

Ліскін Вячеслав Олегович, учитель НВК «Спеціа-
лізована школа І – ІІІ ступенів – ліцей» № 20, м. Київ: 
«Інформаційна технологія та інструментальні засоби 
для автоматизації створення онтолого-керованих сис-
тем електронного навчання» (05.13.06 – інформацій-
ні технології). Спецрада К 26.058.05 у Національному 
університеті харчових технологій МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-01-02). 
Науковий керівник – Сирота С. В., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри прикладної математики (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опонен-
ти: Кургаєв О. П., доктор тех. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу № 205 мікропроцесорної 
техніки (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН 
України); Завгородній В. В., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри інформаційних технологій (Державний уні-
верситет інфраструктури та технологій МОН України). 
(101/7)

Шуляк Іван Станіславович, асистент кафедри про-
ектування доріг, геодезії та землеустрою Національного 
транспортного університету: «Удосконалення методів 
випробувань дорожніх конструкцій при діагностуванні 
автомобільних доріг» (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 – Павлюк Д. О., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри проектування доріг, геодезії 
та землеустрою (Національний транспортний універси-
тет МОН України). Опоненти: Солодкий С. Й., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри автомобільних доріг 
та мостів (Інститут будівництва та інженерії довкілля На-
ціонального університету «Львівська політехніка» МОН 
України); Павленко Н. В., кандидат тех. наук, доцент, до-
цент кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою 
(Харківський національний автомобільно-дорожній уні-
верситет МОН України). (104/7)

Коцур Максим Петрович, асистент кафедри матема-
тичних проблем управління і кібернетики Чернівецько-
го національного університету імені Юрія Федьковича: 
«Аналіз методів оптимізації функціоналів від розв’язків 
одновимірних крайових задач та їх застосування» 
(01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рі-
шень). Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Наконечний О. Г., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу 
та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних 
наук та кібернетики (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка). Опоненти: Андрущак І. Є., доктор 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних тех-
нологій (Луцький національний технічний університет); 
Жиров О. Л., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
математичних методів системного аналізу Інституту при-
кладного системного аналізу (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). (112/7)

Кузьменко Дмитро Іванович, асистент кафедри 
гірничих машин і обладнання ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» МОН України: «Обґрунту-
вання раціональних параметрів доліт-розширювачів 
перфораторного буріння компенсаційних свердловин» 
(05.15.10 – буріння свердловин). Спецрада К 08.080.08 у 
Національному технічному університеті «Дніпровська по-
літехніка» МОН України (49005, м. Дніпро, просп. Дмитра 
Яворницького, 19; тел. (0562) 47-24-11). Науковий ке-
рівник – 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 (Національний технічний університет «Дніпров-
ська політехніка» МОН України); Васильєв Л. М., доктор 
тех. наук, професор, завідувач відділу проблем руйну-
вання гірських порід (Інститут геотехнічної механіки імені 
М. С. Полякова НАН України). (118/7)

Федоскіна Олена Валерїївна, асистент кафедри 
основ конструювання механізмів і машин Національного 
технічного університету «Дніпровсьча політехніка» МОН 
України: «Динаміка віброударного подрібнювача з похи-
лою робочою камерою» (05.02.09 – динаміка та міцність 
машин). Спецрада К 08.080.08 у Національному техніч-
ному університеті «Дніпровська політехніка» МОН Укра-
їни (49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19; 
тел. (0562) 47-24-11). Науковий керівник – Франчук В. П., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри гірничих 
машин та інжинірингу (Національний технічний універси-
тет «Дніпровська політехніка» МОН України). Опоненти: 
Дирда В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач відді-
лу механіки еластомерних конструкцій гірничих машин 
(Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН 
України); Романюк О. Д., кандидат тех. наук, доцент ка-
федри теоретичної та прикладної механіки (Дніпровський 
державний технічний університет МОН України). (124/7)

Бахмутська Юлія Олегівна, інженер відділу вібра-
ційних і термоміцнісних досліджень Інституту проблем 
машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України: 
«Збільшення терміну експлуатації роторів парових турбін 
за рахунок удосконалення теплового та термонапруже-
ного стану на пускових режимах» (05.05.16 – турбомаши-
ни та турбоустановки). Спецрада Д 64.180.02 в Інституті 
проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН 
України (61046, м. Харків, вул. Дмитра Пожарського, 2/10; 
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тел. (0572) 94-55-14). Науковий керівник – Альохіна С. В., 
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник відділу моделювання та 
ідентифікації теплових процесів (Інститут проблем маши-
нобудування імені А. М. Підгорного НАН України). Опо-
ненти: Черноусенко О. Ю., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри теплоенергетичних установок тепло-
вих та атомних електростанцій (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» МОН України); Фурсова Т. М., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри теплоенерге-
тики та енергозберігаючих технологій (Українська інже-
нерно-педагогічна академія МОН України). (129/7)

Бабаєв Артем Іванович, в. о. провідного інженера 
відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів 
Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгор-
ного НАН України: «Вплив паророзподілу на ефективність 
роботи турбін великої потужності» (05.05.16 – турбома-
шини та турбоустановки). Спецрада Д 64.180.02 в Інсти-
туті проблем машинобудування імені А. М. Підгорного 
НАН України (61046, м. Харків, вул. Дмитра Пожарського, 
2/10; тел. (0572) 94-55-14). Науковий керівник – Коло-
дяжна Л. В., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник (Інститут 
проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН 
України). Опоненти: Черноусенко О. Ю., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри теплоенергетичних устано-
вок теплових та атомних електростанцій (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Касі-
лов В. Й., кандидат тех. наук, доцент, професор кафе-
дри парогенераторобудування (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України). (130/7)

Тертишний Ігор Миколайович, інженер-конструк-
тор ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче 
об’єднання»: «Удосконалення конструкції блоково-комп-
лектних турбокомпресорних агрегатів з газотурбінним 
приводом для компресорних станцій магістральних газо-
проводів» (05.05.16 – турбомашини та турбоустановки). 
Спецрада Д 64.180.02 в Інституті проблем машинобуду-
вання імені А. М. Підгорного НАН України (61046, м. Хар-
ків, вул. Дмитра Пожарського, 2/10; тел. (0572) 94-55-
14). Науковий керівник – Парафійник В. П., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науко-
вий співробітник (ПАТ «Сумське машинобудівне науково-
виробниче об’єднання»). Опоненти: Єпіфанов С. В., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри конструкції 
авіаційних двигунів (Національний аерокосмічний універ-
ситет імені М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний 
інститут» МОН України); Сенецький О. В., кандидат тех. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу оптимізації процесів і конструкцій 
турбомашин (Інститут проблем машинобудування імені 
А. М. Підгорного НАН України). (132/7)

Семеняко Олександр Володимирович, асистент кафе-
дри атомних електричних станцій і інженерної теплофі-
зики Національного технічного університету України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: 
«Закономірності процесів переносу в теплообмінних по-
верхнях з плоско-овальних труб з поперечним оребрен-
ням» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика). Спецрада Д 26.002.09 у Національ-
ному технічному університеті України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України 
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-
62). Науковий керівник – Письменний Є. М., доктор тех. 
наук, професор, декан теплоенергетичного факультету 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опонен-
ти: Клименко В. М., доктор тех. наук, член-кореспондент 
НАН України, старший науковий співробітник, головний 
науковий співробітник відділу теплофізичних проблем 
біоенергетики (Інститут технічної теплофізики НАН Укра-
їни); Згурський В. О., кандидат тех. наук, старший науко-
вий співробітник відділу високотемпературного теплома-
сообміну (Інститут газу НАН України). (195/7)

Літвінов Антон Ігорович, асистент кафедри приклад-
ної математики та інформаційних технологій Меліто-
польського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького: «Геометричне моделювання 
торсових поверхонь апаратом точкового БН-числення» 
(05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка). 
Спецрада К 18.053.02 у Мелітопольському державному 
педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 
МОН України (72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; 
тел. (0619) 44-04-64). Науковий керівник – Найдиш А. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри при-
кладної математики та інформаційних технологій (Мелі-
топольський державний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького). Опоненти: Семків О. М., доктор 
тех. наук, доцент, проректор університету – начальник 
відділу організації служби (Національний університет ци-
вільного захисту України ДСНС України); Муквич М. М., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри нарисної гео-
метрії, комп’ютерної графіки та дизайну (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
(196/7)

Курган Віктор Олегович, інженер І категорії кафедри 
теоретичної механіки Одеського національного політех-
нічного університету: «Параметричний синтез пружних 
муфт з нелінійним механічним зворотним зв’язком» 
(05.02.02 – машинознавство). Спецрада Д 41.052.02 в 
Одеському національному політехнічному університеті 
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. 
(048) 705-85-55). Науковий керівник – Сидоренко І. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоре-
тичної механіки (Одеський національний політехнічний 
університет). Опоненти: Амбарцумянц Р. В., доктор тех. 
наук, професор кафедри електромеханіки та мехатроні-
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ки (Одеська національна академія харчових технологій); 
Ланець О. С., доктор тех. наук, доцент, директор Інституту 
інженерної механіки та транспорту (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка»). (222/7)

Зюбіна Руслана Віталіївна, старший викладач кафе-
дри комп’ютеризованих систем захисту інформації ННІ 
комп’ютерних інформаційних технологій Національного 
авіаційного університету: «Інформаційна технологія іден-
тифікації аудіосигналів у системах управління безпілот-
ними авіаційними комплексами» (05.13.06 – інформа-
ційні технології). Спецрада Д 26.062.01 у Національному 
авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, 
просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-70-08). 
Науковий керівник – Юдін О. К., доктор тех. наук, про-
фесор, лауреат Державної премії України у галузі науки і 
техніки, директор ННІ комп’ютерних інформаційних тех-
нологій (Національний авіаційний університет). Опонен-
ти: Воротніков В. В., доктор тех. наук, доцент, т. в. о. на-
чальника кафедри комп’ютерних інформаційних техно-
логій (Житомирський військовий інститут імені С. П. Ко-
рольова); Сідченко С. О., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
НДЛ (інформаційно-методичного забезпечення) науко-
во-дослідного відділу (моделювання дій Повітряних Сил) 
наукового центру («Харківський національний універси-
тет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба). (223/7)

Ліске Олексій Миколайович, старший викладач ка-
федри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних 
технологій Національного університету «Львівська по-
літехніка»: «Підвищення ефективності випромінюючих 
компонентів інфокомунікаційних систем на основі щі-
линних ліній передачі» (05.12.13 – радіотехнічні при-
строї та засоби телекомунікацій). Спецрада Д 35.052.10 
у Національному університеті «Львівська політехніка» 
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 
(032) 258-27-43). Науковий керівник – Гоблик В. В., кан-
дидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри електрон- 
них засобів інформаційно-комп’ютерних технологій (На-
ціональний університет «Львівська політехніка» МОН 
України). Опоненти: Козловський В. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри засобів захисту інфор-
мації (Національний авіаційний університет МОН Украї-
ни); Рожновський М. В., кандидат тех. наук, доцент, за-
відувач кафедри технічної електродинаміки та систем 
електрозв’язку (Одеська національна академія зв’язку 
імені О. С. Попова МОН України). (243/7)

Слабий Орест Олегович, асистент кафедри приклад-
ної механіки Івано-Франківського національного техніч-
ного університету нафти і газу: «Динаміка бурильного 
інструменту при поглибленні свердловин на морі з пла-
вучих засобів» (05.15.10 – буріння свердловин). Спец-
рада 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 – Мойсишин В. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри вищої математики 
(Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу). Опоненти: Кунцяк Я. В., доктор тех. наук, 
доцент, генеральний директор (ПрАТ «Науково-дослідне 
і конструкторське бюро бурового інструменту»); Суда-
ков А. К., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
техніки розвідки родовищ корисних копалин (Національ-
ний технічний університет «Дніпровська політехніка»). 
(244/7)

Федоскіна Олена Валерїївна, асистент кафедри 
основ конструювання механізмів і машин Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка» МОН 
України: «Динаміка віброударного подрібнювача з похи-
лою робочою камерою» (05.02.09 – динаміка та міцність 
машин). Спецрада К 08.080.08 у Національному техніч-
ному університеті «Дніпровська політехніка» МОН Укра-
їни (49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19; 
тел. (0562) 47-24-11). Науковий керівник – Франчук В. П., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри гірничих 
машин та інжинірингу (Національний технічний універси-
тет «Дніпровська політехніка» МОН України). Опоненти: 
Дирда В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач відді-
лу механіки еластомерних конструкцій гірничих машин 
(Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН 
України); Романюк О. Д., кандидат тех. наук, доцент ка-
федри теоретичної та прикладної механіки (Дніпровський 
державний технічний університет МОН України). (249/7)

Кордуба Ірина Богданівна, заступник голови Секре-
таріату української асоціації районних і обласних рад: 
«Прогнозування наслідків впливу смерчів та землетру-
сів на екологічну безпеку водойм, забруднених радіоак-
тивними речовинами» (21.06.01 – екологічна безпека). 
Спецрада Д 26.880.01 у Державній екологічній академій 
післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, корпус 2; тел. 
(044) 206-31-31). Науковий керівник – Ващенко В. М., 
доктор фіз.-мат. наук, лауреат Державної премії України 
у галузі науки і техніки, професор кафедри екологічного 
моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних тех-
нологій (Державна екологічна академія післядипломної 
освіти та управління). Опоненти: Азаров С. І., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науко-
вий співробітник дослідного ядерного реактора (Інститут 
ядерних досліджень НАН України); Петрук В. Г., доктор 
тех. наук, професор, заслужений природоохоронець 
України, директор Інституту екологічної безпеки та мо-
ніторингу довкілля (Вінницький національний технічний 
університет МОН України). (250/7)

Воленюк Людмила Сергіївна, аспірант кафедри бу-
дівництва та ремонту суден Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова МОН Украї-
ни: «Удосконалення технології спуску суден з похилих 
поздовжніх стапелів» (05.08.03 – конструювання та бу-
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дування суден). Спецрада Д 38.060.02 у Національному 
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 
МОН України (54025, м. Миколаїв, просп. Героїв Украї-
ни, 9; тел. (0512) 70-91-05). Науковий керівник – Раш-
ковський О. С., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри будівництва та ремонту суден (Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
МОН України). Опоненти: Кравцов В. І., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри машинознавства (Націо-
нальний авіаційний університет МОН України); Рудако-
ва Г. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
технічної кібернетики (Херсонський національний техніч-
ний університет МОН України). (284/7)

Мельников В’ячеслав Євгенович, завідувач лабо-
раторії кафедри «Теплоенергетика та енергозберігаючі 
технології» Української інженерно-педагогічної академії 
МОН України: «Забезпечення якості електроенергії гідро-
генераторних установок шляхом створення прецизійних 
систем регулювання частоти та потужності» (05.01.02 – 
стандартизація, сертифікація та метрологічне забез-
печення). Спецрада К 64.108.04 в Українській інженер-
но-педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків, 
вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-88). Науковий 
керівник – Канюк Г. І., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри «Теплоенергетика та енергозберігаючі 
технології» (Українська інженерно-педагогічна академія 
МОН України). Опоненти: Дядюра К. О., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри прикладного матеріало-
знавства та технології конструкційних матеріалів (Сум-
ський державний університет МОН України); Гиря М. П., 
кандидат тех. наук, керівник служби забезпечення якості 
освіти (Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України). (285/7)

Жулінська Оксана Володимирівна, старший викладач 
кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної 
справи Харківського торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету МОН України: «Удосконалення методу оціню-
вання якості та безпечності безалкогольних напоїв функ-
ціонального призначення» (05.01.02 – стандартизація, 
сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада К 
64.108.04 в Українській інженерно-педагогічній академії 
МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; 
тел. (057) 733-78-88). Науковий керівник – Свідло К. В., 
доктор тех. наук, доцент, декан факультету готельно-
ресторанного та туристичного бізнесу (Харківський тор-
говельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України). 
Опоненти: Хімічева Г. І., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри метрології, стандартизації, сертифікації 
(Київський національний університет технологій і дизай-
ну МОН України); Гонтар Т. Б., кандидат тех. наук, стар-
ший викладач кафедри харчових та хімічних технологій 
(Українська інженерно-педагогічна академія МОН Украї-
ни). (286/7)

Судакова Діана Андріївна, аспірант кафедри тех-
ніки розвідки родовищ корисних копалин Національ-
ного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
МОН України: «Обґрунтування параметрів технології 
ізоляції поглинаючих горизонтів бурових свердловин» 
(05.15.10 – буріння свердловин). Спецрада Д 20.052.02 
в Івано-Франківському національному технічному універ-
ситеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-07). Науко-
вий керівник – Кузін Ю. Л., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних ко-
палин (Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка» МОН України). Опоненти: Мислюк М. А., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри бурін-
ня нафтових і газових свердловин (Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу МОН 
України); Ставичний Є. М., кандидат тех. наук, началь-
ник управління буріння (Науково-дослідний і проектний 
інститут ПАТ «Укрнафта»). (308/7)

Тимощук Володимир Святославович, старший ви-
кладач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та 
гідравлічних машин Національного університету водного 
господарства та природокористування: «Вдосконален-
ня 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 Націо-
нальному університеті водного господарства та природо-
користування МОН України (33028, м. Рівне, вул. Собор-
на, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий керівник – Рябен-
ко О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування). Опоненти: Чернюк В. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри гідравліки і сантех-
ніки (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України); Чернишев Д. О., кандидат тех. наук, пер-
ший проректор (Київський національний університет бу-
дівництва і архітектури МОН України). (310/7)

Шевченко Андрій Олександрович, інженер інженерії 
навколишнього середовища ТОО «PRODEKO-ELK», Рес-
публіка 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 госпо-
дарства та природокористування МОН України (33028, 
м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науко-
вий керівник – Благодарна Г. І., кандидат тех. наук, до-
цент кафедри водопостачання, водовідведення і очищен-
ня вод (Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Коваль-
чук В. А., доктор тех. наук, професор кафедри водопоста-
чання, водовідведення та бурової справи (Національний 
університет водного господарства та природокористу-
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вання); Горносталь С. А., кандидат тех. наук, старший 
викладач кафедри пожежної профілактики в населених 
пунктах (Національний університет цивільного захисту 
України ДСНС України). (311/7)

Долик Руслан Миколайович, аспірант кафедри бурін-
ня нафтових і газових свердловин Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу: «Ви-
бір неорієнтованих компоновок низу бурильної колони 
для буріння свердловин роторним способом» (05.15.10 – 
буріння свердловин). Спецрада 20.052.02 в Івано-Фран-
ківському національному технічному університеті нафти 
і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. 
Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-07). Науковий керів-
ник – Мислюк М. А., доктор тех. наук, професор кафедри 
буріння нафтових і газових свердловин (Івано-Франків-
ський національний технічний університет нафти і газу). 
Опоненти: Кунцяк Я. В., доктор тех. наук, доцент, гене-
ральний директор (ПрАТ «Науково-дослідне і конструк-
торське бюро бурового інструменту»); Ставичний Є. М., 
кандидат тех. наук, начальник відділу техніки, технології 
буріння та кріплення свердловин (НДПІ ПАТ «Укрнаф-
та»). (317/7)

Мунтян Лілія Яківна, викладач Миколаївського ко-
леджу транспортної інфраструктури Дніпропетровсько-
го національного університету залізничного транспорту 
імені академіка Всеволода Лазаряна: «Удосконалення 
методів оцінки екологічної безпеки при емісії небезпеч-
них речовин на залізничному транспорті» (21.06.01 – 
екологічна безпека). Спецрада К 09.091.02 у Дніпров-
ському державному технічному університеті МОН Укра-
їни (51918, м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2; тел. 
(0569) 50-65-16). Науковий керівник – Біляєв М. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри гідравлі-
ки та водопостачання (Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту імені академіка Все-
волода Лазаряна). Опоненти: Скрипник О. О., доктор тех. 
наук, завідувач відділу антропогенних змін геологічного 
середовища (Інститут проблем природокористування та 
екології НАН України); Русакова Т. І., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри аерогідромеханіки та енергомасопере-
носу (Дніпровський національний університет імені Оле-
ся Гончара МОН України). (318/7)

Савотченко Олена Миколаївна, інженер з охорони 
навколишнього середовища відділу охорони природи 
та раціонального використання природних ресурсів ПАТ 
«ДНІПРОАЗОТ»: «Підвищення екологічної безпеки при 
вибухових роботах у кар’єрах» (21.06.01 – екологічна 
безпека). Спецрада К 09.091.02 у Дніпровському дер-
жавному технічному університеті МОН України (51918, 
м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2; тел. (0569) 50-65-
16). Науковий керівник – Зберовський О. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища (Дніпровський державний 
технічний університет МОН України). Опоненти: Вам-

боль С. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри прикладної механіки (Національний університет ци-
вільного захисту України ДСНС України); Юрченко А. А., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри екології та 
технології захисту навколишнього середовища (Націо-
нальний технічний університет «Дніпровська політехні-
ка»). (319/7)

Гарасимів Віра Михайлівна, інженер інформаційно-
обчислювального центру Івано-Франківського націо-
нального технічного університету нафти і газу: «Іденти-
фікація та контроль параметрів двоступеневого нагнітача 
природного газу із використанням методів штучного ін-
телекту» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). 
Спецрада Д 20.052.03 в Івано-Франківському національ-
ному технічному університеті нафти і газу МОН України 
(76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. 
(0342) 54-72-66). Науковий керівник – Горбійчук М. І., 
доктор тех. наук, професор кафедри комп’ютерних сис-
тем і мереж (Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу). Опоненти: Мещеряков Л. І., 
доктор тех. наук, професор кафедри програмного забез-
печення комп’ютерних систем (Національний технічний 
університет «Дніпровська політехніка»); Филипчук Л. В., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри автоматизації, елек-
тротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування). (374/7)

Руденко Наталія Вікторівна, старший викладач ка-
федри комп’ютерної інженерії Державного університету 
телекомунікацій МОН України: «Методика застосування 
інформаційних технологій для автоматизації керування 
функціональними процесами на основі траєкторії коре-
нів» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 
26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій 
МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. 
(044) 249-25-88). Науковий керівник – Степанов М. М., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, про-
фесор кафедри комп’ютерної інженерії (Державний уні-
верситет телекомунікацій МОН України). Опоненти: Шос-
так І. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
інженерії програмного забезпечення (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інститут» МОН України); Аль-Амморі 
Алі Нурддинович, доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри електроніки та обчислювальної техніки (Націо-
нальний транспортний університет МОН України). (381/7)

Коваленко Тарас Васильович, радник директора ДП 
«Спецтехноекспорт»: «Метод та інформаційна технологія 
сегментації текстурних областей зображень в системах 
повітряного моніторингу» (05.13.06 – інформаційні тех-
нології). Спецрада Д 26.861.05 у Державному універси-
теті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий керів-
ник – Ланде Д. В., доктор тех. наук, старший науковий 
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співробітник, завідувач відділу спеціалізованих засобів 
моделювання (Інститут проблем реєстрації інформації 
НАН України). Опоненти: Олізаренко С. А., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ 
автоматизованих систем управління командних пунктів 
оперативного та оперативно-стратегічного рівня Повітря-
них Сил наукового центру (Харківський університет По-
вітряних Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України); 
Биченков В. В., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, начальник НДВ воєнно-економічних проблем 
центру воєнно-стратегічних досліджень (Національний 
університет оборони України імені Івана Черняховського 
Міноборони України). (383/7)

Коваленко Ян Павлович, інженер-програміст ПрАТ 
«Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Ім-
пульс»: «Інформаційна технологія автономного тестуван-
ня програмних компонент систем критичного застосу-
вання» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 
29.051.16 у Східноукраїнському національному універси-
теті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвє-
родонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-
42). Науковий керівник – Скарга-Бандурова І. С., доктор 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук 
та інженерії (Східноукраїнський національний універ-
ситет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: 
Каргін А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри інформаційних технологій (Український держав-
ний університет залізничного транспорту МОН України); 
Медзатий Д. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри комп’ютерної інженерії та системного програмування 
(Хмельницький національний університет МОН України). 
(406/7)

Мірошниченко Галина Анатоліївна, асистент кафедри 
технологій і дизайну Української інженерно-педагогічної 
академії: «Математичне моделювання процесів керуван-
ня електроприводом» (01.05.02 – математичне моделю-
вання та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.052.02 
у Харківському національному університеті радіоелек-
троніки МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; 
тел. (057) 702-10-16). Науковий керівник – Литвин О. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри ви-
щої та прикладної математики (Українська інженерно-пе-
дагогічна академія). Опоненти: Данилов В. Я., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри математичних мето-
дів системного аналізу (ННК «Інститут прикладного сис-
темного аналізу» Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України); Яловега І. Г., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри математики (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-
роди МОН України). (407/7)

Димова Ганна Олегівна, старший викладач кафе-
дри технічної кібернетики Херсонського національного 
технічного університету МОН України: «Інформаційна 

технологія ідентифікації і прогнозування протікання без-
перервних технологічних процесів» (05.13.06 – інформа-
ційні технології). Спецрада Д 67.052.01 у Херсонському 
національному технічному університеті МОН України 
(73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 
32-69-10). Науковий керівник – Марасанов В. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри технічної кібер-
нетики (Херсонський національний технічний університет 
МОН України). Опоненти: Шарко О. В., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри транспортних технологій 
(Херсонська державна морська академія МОН України); 
Шевченко І. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафе-
дри інформаційно-управляючих систем (Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградсько-
го МОН України). (409/7)

Снігур Ольга Олексіївна, тимчасово не працює: «Нечіт-
кі моделі родовищ підземних вод та методи оцінювання 
їхнього стану за умов невизначеності» (01.05.02 – мате-
матичне моделювання та обчислювальні методи). Спецра-
да Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному 
університеті МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельниць-
ке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник – 
Кондратенко Н. Р., кандидат тех. наук, доцент, професор 
кафедри захисту інформації (Вінницький національний 
технічний університет). Опоненти: Зайченко Ю. П., доктор 
тех. наук, професор, завідувач відділення другої вищої та 
післядипломної освіти (ННК «Інститут прикладного сис-
темного аналізу» Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»); Гуляницький Л. Ф., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач відділу методів комбінаторної оптимізації та 
інтелектуальних інформаційних технологій (Інститут кібер-
нетики імені В. М. Глушкова НАН України). (431/7)

Стахов Володимир Петрович, молодший науко-
вий співробітник кафедри електроніки та наносистем 
Вінницького національного технічного університету: «Ме-
тод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеці-
алізовані пристрої на їх основі» (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 – Білинський Й. Й., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електро-
ніки та наносистем (Вінницький національний технічний 
університет). Опоненти: Глухов В. С., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри електронних обчислю-
вальних машин (Національний університет «Львівська 
політехніка»); Ситніков В. С., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерних систем (Одеський на-
ціональний політехнічний університет). (432/7)

Шумиляк Лілія Михайлівна, асистент кафедри про-
грамного забезпечення комп’ютерних систем Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федьковича: 
«Моделювання процесів кристалізації сплавів методом 
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неперервних клітинних автоматів» (01.05.02 – матема-
тичне моделювання та обчислювальні методи). Спецра-
да Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному 
університеті МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельниць-
ке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник – 
Остапов С. Е., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри програмного забезпечення комп’ютерних сис-
тем (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). Опоненти: Михальов О. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій 
і систем (Національна металургійна академія України); 
Лужецький В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри захисту інформації (Вінницький національний 
технічний університет). (433/7)

Дудник Олександр Олександрович, аспірант кафедри 
програмного забезпечення Вінницького національного 
технічного університету: «Методи та засоби підвищення 
реалістичності та продуктивності текстурування у систе-
мах комп’ютерної графіки» (05.13.05 – комп’ютерні сис-
теми та компоненти). Спецрада Д 05.052.01 у Вінницько-
му національному технічному університеті МОН України 
(21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-
08-48). Науковий керівник – Романюк О. Н., доктор тех. 
наук, професор, перший проректор з науково-педаго-
гічної роботи по організації навчального процесу та його 
науково-методичного забезпечення (Вінницький націо-
нальний технічний університет). Опоненти: Башков Є. О., 
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Донецький національний технічний університет, м. По-
кровськ); Антощук С. Г., доктор тех. наук, професор, 
директор Інституту комп’ютерних систем (Одеський на-
ціональний політехнічний університет). (434/7)

Дищук Анатолій Станіславович, старший викладач 
кафедри телекомунікаційних систем та мереж Держав-
ного університету телекомунікацій: «Методика підвищен-
ня ефективності систем управління інфокомунікаційни-
ми мережами» (05.12.02 – телекомунікаційні системи 
та мережі). Спецрада Д 26.861.01 у Державному уні-
верситеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-55). Науковий 
керівник – Ткаченко О. М., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж 
(Державний університет телекомунікацій МОН України). 
Опоненти: Хлапонін Ю. І., доктор тех. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач кафедри кібернетичної 
безпеки та комп’ютерної інженерії (Київський національ-
ний університет будівництва і архітектури МОН України); 
Чумак О. І., кандидат тех. наук, доцент, начальник фа-
культету (Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія 
Березняка Міноборони України). (466/7)

Зіненко Юрій Миколайович, старший викладач ка-
федри мобільних та відеоінформаційних технологій 
Державного університету телекомунікацій: «Методика 
оптимізації параметрів мереж майбутнього на базі теорії 

випадкових процесів» (05.12.02 – телекомунікаційні сис-
теми та мережі). Спецрада Д 26.861.01 у Державному уні-
верситеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-55). Науковий 
керівник – Беркман Л. Н., доктор тех. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи (Державний 
університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: 
Стрихалюк Б. М., доктор тех. наук, доцент, заступник ди-
ректора Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки (Національний університет «Львів-
ська політехніка» МОН України); Мешков С. І., кандидат 
тех. наук, доцент, перший заступник начальника (Воєнно-
дипломатична академія імені Євгенія Березняка Мінобо-
рони України). (467/7)

Гришаков Сергій Володимирович, військовослуж-
бовець, в/ч К1410: «Метод побудови рандомізованих 
потокових шифросистем з нелінійним випадковим ко-
дуванням» (21.05.01 – інформаційна безпека держави). 
Спецрада Д 26.062.17 у Національному авіаційному уні-
верситеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космо-
навта Комарова, 1; тел. (044) 406-70-22). Науковий керів-
ник – Олексійчук А. М., доктор тех. наук, доцент, голов-
ний науковий співробітник науково-дослідного центру 
(Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації На-
ціонального технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опонен-
ти: Кузнецов О. О., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій 
(Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна); Кінзерявий В. М., кандидат тех. наук, доцент ка-
федри безпеки інформаційних технологій (Національний 
авіаційний університет). (505/7)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Осьмачко Олена Миколаївна, асистент кафедри за-

хисту рослин імені А. К. Мішньова Сумського національ-
ного аграрного університету: «Селекція на стійкість проти 
хвороб пшениці м’якої озимої за участі пшенично-житніх 
транслокацій» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спец-
рада К 55.859.03 у Сумському національному аграрно-
му університеті МОН України та Полтавській державній 
аграрній академії МОН України (40021, м. Суми, вул. 
Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 78-74-76). Науковий 
керівник – Власенко В. А., доктор с.-г. наук, професор, 
завідувач кафедри захисту рослин імені А. К. Мішньо-
ва (Сумський національний аграрний університет МОН 
України). Опоненти: Тищенко В. М., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри селекції, насінництва і 
генетики (Полтавська державна аграрна академія МОН 
України); Боровська І. Ю., доктор с.-г. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач лабораторії імунітету рос-
лин до хвороб та шкідників (Інститут рослинництва імені 
В. Я. Юр’єва НААН України). (59/7)

Жердецька Світлана Василівна, асистент кафедри 
садово-паркового та лісового господарства Сумського 
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національного аграрного університету: «Оптимізація еле-
ментів технології вирощування гірчиці сизої у умовах пів-
нічно-східного Лісостепу України» (06.01.09 – рослинни-
цтво). Спецрада К 55.859.03 у Сумському національному 
аграрному університеті МОН України (40021, м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 78-76-40). Науко-
вий керівник – Мельник Т. І., кандидат біол. наук, доцент, 
завідувач кафедри садово-паркового та лісового госпо-
дарства (Сумський національний аграрний університет). 
Опоненти: Поляков О. І., доктор с.-г. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу агротехнологій та 
впровадження (Інститут олійних культур НААН України); 
Рожков А. О., доктор с.-г. наук, професор, завідувач ка-
федри рослинництва (Харківський національний аграр-
ний університет імені В. В. Докучаєва МОН України). 
(60/7)

Челомбітко Андрій Федорович, директор департамен-
ту фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва 
та розсадництва – Головний державний фітосанітарний 
інспектор України Держслужби України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів: «Трип-
си (Thysanoptera: Thripidae) на квітково-декоративних 
культурах та контроль їх чисельності у закритому ґрунті» 
(16.00.10 – ентомологія). Спецрада Д 26.376.01 в Інсти-
туті захисту рослин НААН Україн (03022, м. Київ, вул. 
Васильківська, 33; тел. (044) 257-11-24). Науковий керів-
ник – Борзих О. І., доктор с.-г. наук, член-кореспондент 
НААН України, директор (Інститут захисту рослин НААН 
України). Опоненти: Яновський Ю. П., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри захисту і карантину рослин 
(Уманський національний університет садівництва МОН 
України); Сикало О. О., кандидат с.-г. наук, доцент, до-
цент кафедри інтегрованого захисту і карантину рослин 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України). (117/7)

Погорєлова Анастасія Олександрівна, старший лабо-
рант кафедри птахівництва, якості та безпечності продук-
ції Миколаївського національного аграрного університе-
ту: «Вплив ендогенних та екзогенних факторів на про-
дуктивність і відтворювальні якості кролів» (06.02.01 – 
розведення та селекція тварин). 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 – Коцюбен-
ко Г. А., доктор с.-г. наук, доцент, доцент кафедри птахів-
ництва, якості та безпечності продукції (Миколаївський 
національний аграрний університет). Опоненти: Бащен-
ко М. І., доктор с.-г. наук, професор, академік НААН 
України, радник дирекції (Черкаська дослідна станція 
біоресурсів НААН України); Лучин І. С., доктор с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 
тваринництва, механізації та економіки (Прикарпатська 
державна сільськогосподарська дослідна станція Інсти-
туту сільського господарства Карпатського регіону НААН 
України). (197/7)

Ковальчук Оксана Ігорівна, науковий співробітник ла-
бораторії насіннєзнавства Інституту сільського господар-
ства Карпатського регіону НААН України: «Формування 
насіннєвої продуктивності та посівних якостей насіння 
тритикале озимого в умовах Лісостепу Західного України» 
(06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада К 27.380.01 
у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремес-
ла НААН України (08853, Київська обл., с. Центральне, 
вул. Центральна, корпус 2; тел. (04574) 7-41-35). Науко-
вий керівник – Волощук О. П., доктор с.-г. наук, голов-
ний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства 
(Інститут сільського господарства Карпатського регіону 
НААН України). Опоненти: Гаврилюк М. М., доктор с.-г. 
наук, професор, академік НААН України, заступник ди-
ректора з наукових питань (Інститут фізіології рослин і 
генетики НАН України); Кочмарський В. С., доктор с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, дирек-
тор (Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла 
НААН України, ДП «ДГ «Еліта»). (248/7)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Маркович Марія Миколаївна, тимчасово не працює: 

«Внутрішня політика імператора Флавія Клавдія Юліана 
(361–363 рр. н. е.) у контексті еволюції релігійного життя 
Римської імперії» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецра-
да Д 35.051.12 у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. 
Університетська 1; тел. (032) 239-41-11). Науковий ке-
рівник – Петречко О. М., доктор істор. наук, професор, 
завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних іс-
торичних дисциплін (Дрогобицький державний педаго-
гічний університет імені Івана Франка). Опоненти: Сергє-
єв І. П., доктор істор. наук, професор, професор кафедри 
історії стародавнього світу та середніх віків (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна); Бандров-
ський О. Г., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафе-
дри археології та спеціальних галузей історичної науки 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка). (41/7)

Балухтіна Олена Миколаївна, викладач кафедри між-
народного туризму Запорізького національного технічного 
університету: «Господарчо-майновий ресурс православної 
церкви в другій половині XIX століття – 1917 р. (на матері-
алах Півдня України)» (07.00.01 – історія України). Спецра-
да Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті 
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 
тел. (061) 764-45-46). Науковий керівник – Ігнатуша О. М., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії 
України (Запорізький національний університет). Опонен-
ти: Тригуб О. П., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 
(Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили); Бойков О. Ю., кандидат істор. наук, доцент, до-
цент кафедри всесвітньої історії та історіографії (Херсон-
ський державний університет). (42/7)
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Ганусин Олена Богданівна, тимчасово не працює: 
«Повсякденне життя української інтелігенції Гали-
чини в другій половині XIX – на початку XX століття» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 35.051.12 у 
Львівському національному університеті імені Івана 
Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універси-
тетська, 1; тел. (032) 239-41-36). Науковий керівник – 
Мудрий М. М., кандидат істор. наук, доцент кафедри 
новітньої історії України імені Михайла Грушевського 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка). Опоненти: Райківський І. Я., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри історії України (Прикар-
патський національний університет імені Василя Стефа-
ника); Мисак Н. Ф., кандидат істор. наук, доцент, доцент 
кафедри філософії (Львівський національний аграрний 
університет). (107/7)

Куцик Руслан Ростиславович, асистент кафедри істо-
рії України Київського університету імені Бориса Грінчен-
ка: «Інформаційна політика російської імперської влади 
в українських губерніях Південно-Західного краю (1914 – 
1917 рр.): методи та засоби реалізації» (07.00.01 – історія 
України). Спецрада К 26.133.02 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка, Департамент освіти і науки, мо-
лоді та спорту виконавчого органу Київської міськради 
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. 
(044) 272-19-02). Науковий керівник – Щербак В. О., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії 
України (Київський університет імені Бориса Грінченка). 
Опоненти: Коляда І. А., доктор істор. наук, професор, 
професор кафедри методики викладання суспільно-по-
літичних дисциплін і ґендерної освіти (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Ки-
рієнко О. Ю., кандидат істор. наук, начальник відділу з 
наукової роботи (ДНУ «Інститут модернізації змісту осві-
ти»). (208/7)

Звягіна Олександра Михайлівна, асистент кафедри 
всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізь-
кого національного університету: «Зовнішня політика 
Польського королівства у Центрально-Східній Євро-
пі в умовах міждинастичного суперництва Ягеллонів і 
Габсбургів (1507 – 1548 рр.)» (07.00.02 – всесвітня іс-
торія). Спецрада К 26.133.02 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий ке-
рівник – Нестеренко Л. О., Рh.D, кандидат істор. наук, 
доцент, професор кафедри всесвітньої історії та між-
народних відносин (Запорізький національний універ-
ситет). Опоненти: Дятлов В. О., доктор істор. наук, про-
фесор, професор кафедри всесвітньої історії, перший 
проректор (Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка); Ціватий В. Г., кандидат 
істор. наук, доцент, доцент кафедри нової та новітньої 
історії зарубіжних країн, заступник декана історичного 
факультету (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (209/7)

Грабовська Ольга Володимирівна, завідувач на-
уково-дослідного сектору археології відділу охорони 
пам’яток історії та культури Вінницького обласно-
го краєзнавчого музею: «Цегла ручного формування 
як пам’ятка історії та культури (на прикладі м. Вінни-
ці XVI – середини XX ст.)» (26.00.05 – музеєзнавство, 
пам’яткознавство). Спецрада К 26.252.01 у Центрі 
пам’яткознавства НАН України і Українського това-
риства охорони пам’яток історії та культури (01015, 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 19; тел. 280-78-79). 
Науковий керівник – Виногродська Л. І., кандидат іс-
тор. наук, старший науковий співробітник (Інститут ар-
хеології НАН України). Опоненти: Кароєва Т. Р., доктор 
істор. наук, доцент кафедри історії та культури України 
(Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського); Константинов В. О., кандидат 
істор. наук, старший науковий співробітник Відділу істо-
ричного пам’яткознавства (Центр пам’яткознавства НАН 
України і Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури). (211/7)

Никоненко Дмитро Дмитрович, старший науковий 
співробітник відділу археології Національного заповід-
ника «Хортиця»: «Городища Нижнього Подніпров’я як 
об’єкти музеєфікації та охорони культурної спадщини» 
(26.00.05 – музеєзнавство, пам’яткознавство). Спецра-
да К 26.252.01 у Центрі пам’яткознавства НАН України 
і Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 19; тел. 
280-78-79). Науковий керівник – Гаврилюк Н. О., доктор 
істор. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник (Інститут археології НАН України). 
Опоненти: Шаповалов Г. І., доктор істор. наук, професор, 
заступник директора (Запорізький обласний краєзнавчий 
музей); Кот С. І., кандидат істор. наук, провідний науко-
вий співробітник (Інститут історії України НАН України). 
(212/7)

Філіпова Ганна Володимирівна, аспірант Центру 
пам’яткознавства НАН України і Українського товари-
ства охорони пам’яток історії та культури: «Історико-
пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини 
Центральної та Північної Гетьманщини: наслідки діяль-
ності російських урядовців (1690 – 1765 рр.)» (26.00.05 – 
музеєзнавство, пам’яткознавство). Спецрада К 26.252.01 
у Центрі пам’яткознавства НАН України і Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури (01015, 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 19; тел. 280-78-79). На-
уковий керівник – Титова О. М., кандидат істор. наук, до-
цент, директор (Центр пам’яткознавства НАН України і 
Українського товариства охорони пам’яток історії та куль-
тури). Опоненти: Чухліб Т.В., доктор істор. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробіт-
ник (Інститут історії України НАН України); Крайня О. О., 
кандидат істор. наук, провідний науковий співробітник 
(Національний Києво-Печерський історико-культурний 
заповідник). (213/7)
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Ралко Роман Сергійович, тимчасово не працює: «Сту-
дентський будівельний загін вищих навчальних закладів 
м. Києва (1962–1991 рр.)» (07.00.01 – історія України). 
Спецрада Д 26.053.02 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науко-
вий керівник – Коляда І. А., доктор істор. наук, професор, 
професор кафедри методики навчання суспільних дис-
циплін та ґендерної освіти (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Рома-
нюк І. М., доктор істор. наук, професор, завідувач кафе-
дри історії та культури України (Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); 
Хоменко Н. М., кандидат істор. наук, науковий співробіт-
ник відділу історії України другої половини XX ст. (Інсти-
тут історії України НАН України). (217/7)

Приходько Микола Миколайович, генеральний дирек-
тор ТОВ «Хазарія»: «Українська держава часів гетьмана 
Павла Скоропадського у контексті європейської геополі-
тики» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.053.02 
у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – 
Журба М. А., доктор істор. наук, професор, завідувач ка-
федри історії та археології слов’ян (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Турченко Ф. Г., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри новітньої історії України (Запорізький націо-
нальний університет); Проданюк Ф. М., кандидат істор. 
наук, доцент кафедри філософії, політології та україно-
знавства (Київський національний університет технологій 
та дизайну). (224/7)

Мочернюк Ярослава Миколаївна, вчитель історії і 
правознавства Макарівського НВК «Загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей»: 
«Дворянсько-поміщицьке господарство Київської губер-
нії у 1861–1917 рр.» (07.00.01 – історія України). Спец-
рада Д 26.053.02 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий 
керівник – Іванова Л. Г., кандидат істор. наук, професор, 
професор кафедри історії України (Національний педаго-
гічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Казьмирчук М. Г., доктор істор. наук, доцент, доцент ка-
федри етнології та краєзнавства (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Кривошея І. І., кан-
дидат істор. наук, професор, професор кафедри всесвіт-
ньої історії та методик навчання (Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини). (270/7)

Покалюк Вадим Вікторович, викладач І категорії 
циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Ко-
леджу Подільського державного аграрно-технічного уні-
верситету: «Вища сільськогосподарська освіта України в 
умовах становлення та розвитку радянського суспільства 

(20-ті рр. XX ст.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному 
університеті імені Івана Огієнка МОН України, історичний 
факультет (32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татар-
ська, 14; тел. (03849) 2-50-57). Науковий керівник – Ко-
марніцький О. Б., кандидат істор. наук, доцент кафедри 
історії України (Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка). Опоненти: Доцен-
ко В. О., доктор істор. наук, доцент, завідувач кафедри 
історії та філософії (Таврійський національний універси-
тет імені В. І. Вернадського); Кузьмінець Н. П., кандидат 
істор. наук, доцент кафедри історії та культури України 
(Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). (293/7)

Литвиненко Ярослав Володимирович, старший науко-
вий співробітник НДВ історії та археології Національного 
Києво-Печерського історико-культурного заповідника: 
«Інтер’єри Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лав-
ри як об’єкти культурної спадщини України» (26.00.05 – 
музеєзнавство, пам’яткознавство). Спецрада К 26.252.01 
у Центрі пам’яткознавства НАН України і Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури (01015, 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 19; тел. 280-78-79). На-
уковий керівник – Ластовський В. В., доктор істор. наук, 
професор (Київський національний університет культури 
і мистецтв). Опоненти: Моця О. П., доктор істор. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач 
відділу давньоруської та середньовічної археології (Ін-
ститут археології НАН України); Бобровський Т. А., кан-
дидат істор. наук, молодший науковий співробітник 
(Національний заповідник «Софія Київська»). (301/7)

Тимків Іван Володимирович, приватний підприємець: 
«Динаміка населення Тернопільської області у 1950 – 
1960-ті рр. в контексті розвитку промислової сфери та 
сільського господарства» (07.00.01 – історія України). 
Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кри-
воноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – 
Буяк Б. Б., доктор філософ. наук, професор, ректор 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Романюк І. М., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії 
та культури України (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського); Лубко І. М., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри державно-
правових дисциплін (Черкаський державний університет 
імені Богдана Хмельницького). (410/7)

Булгакова Оксана Володимирівна, молодший науко-
вий співробітник Інституту історії України НАН України: 
«Науково-педагогічна інтелігенція радянської України 
(середина 1950-х – перша половина 1960-х рр.): фор-
мування, становище та діяльність» (07.00.01 – історія 
України). Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України 
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НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. 
(044) 279-63-62). Науковий керівник – Даниленко В. М., 
доктор істор. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу історії України другої половини 
XX століття (Інститут історії України НАН України). Опо-
ненти: Коляструк О. А., доктор істор. наук, професор, за-
відувач кафедри історії та культури України (Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Ко-
цюбинського МОН України); Прохоренко О. А., кандидат 
істор. наук, доцент кафедри історії та філософії історії 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова МОН України). (411/7)

Кручиненко В’ячеслав Вікторович, головний архео-
граф відділу інформації та використання документів 
державного архіву Полтавської області: «Історико-де-
мографічне дослідження шлюбно-родинних відносин у 
Миргородському полку 1723 – 1782 рр.» (07.00.06 – істо-
ріографія, джерелознавство та спеціальні історичні дис-
ципліни). Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України 
НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4; 
тел. (044) 279-63-62). Науковий керівник – Томозов В. В., 
кандидат істор. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач сектору генеалогічних та геральдичних дослі-
джень (Інститут історії України НАН України). Опоненти: 
Папакін Г. В., доктор істор. наук, професор, директор 
(Інститут української археографії та джерелознавства 
імені М. С. Грушевського НАН України); Коваленко О. Б., 
кандидат істор. наук, професор, директор ННІ історії, ет-
нології та правознавства імені О. М. Лазаревського (На-
ціональний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка). (412/7)

П’ятничук Тарас Іванович, аспірант кафедри історії 
нового та новітнього часу Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича МОН України: «Ідей-
ні засади зовнішньої політики США в останній третині 
XIX – на початку XX ст.» (07.00.02 – всесвітня історія). 
Спецрада Д 76.051.06 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, 
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2; тел. (372) 58-48-
10). Науковий керівник – Сич О. І., доктор істор. наук, про-
фесор, завідувач кафедри історії нового та новітнього 
часу (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича МОН України). Опоненти: Набока О. В., док-
тор істор. наук, доцент, завідувач кафедри історії України 
(Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України, м. Старобільськ); Питльована Л. Ю., 
кандидат істор. наук, доцент кафедри світової історії но-
вого і новітнього часу (ВНЗ «Український католицький 
університет»). (476/7)

Христан Назарій Михайлович, аспірант кафедри іс-
торії України Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича: «Король Данило Романович в 
українській культурній пам’яті другої половини XIX – по-
чатку XXI ст.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 

76.051.06 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. М. Коцюбинського, 2; тел. (372) 58-48-10). Науко-
вий керівник – Добржанський О. В., доктор істор. наук, 
професор, декан факультету історії, політології та між-
народних відносин (Чернівецький національний універ-
ситет імені Юрія Федьковича МОН України). Опоненти: 
Киридон А. М., доктор істор. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, директор (ДНУ «Енциклопе-
дичне видавництво»); Паршин І. Л., кандидат істор. наук, 
доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики 
(Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України). (477/7)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Ткаченко Антон Миколайович, науковий співробіт-

ник відділу інноваційної діяльності та економіки ННЦ 
«Інститут землеробства НААН України»: «Економічна 
ефективність вирощування енергетичної верби в Укра-
їні» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). 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 – Сінченко В. М., доктор с.-г. наук, 
доцент, член-кореспондент НААН України, заступник 
директора (Інститут біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН України). Опоненти: Шпичак О. М., доктор 
екон. наук, професор, академік НААН України, головний 
науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрно-
го ринку (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН Укра-
їни); Фурса А. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент ка-
федри фіскальної політики і страхування (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України). (47/7)

Нагаївська Дар’я Юріївна, викладач кафедри еконо-
міки і маркетингу Харківського національного економіч-
ного університету імені Семена Кузнеця: «Забезпечення 
соціальної відповідальності бізнесу на ринку продоволь-
чих товарів» (08.00.07 – демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика). Спецрада Д 64.055.02 у 
Харківському національному економічному університе-
ті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, 
просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керів-
ник – Орлов П. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки і маркетингу (Харківський національ-
ний економічний університет імені Семена Кузнеця). 
Опоненти: Грішнова О. А., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економіки підприємства (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Бе-
резіна О. Ю., кандидат екон. наук, професор, професор 
кафедри фінансів (Черкаський державний технологічний 
університет). (51/7)

Мартинюк Максим Петрович, перший заступник 
Міністра аграрної політики та продовольства України: 
«Економічне регулювання земельних відносин у сіль-
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ському господарстві» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). 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 – Федоров М. М., 
доктор екон. наук, професор, головний науковий спів-
робітник відділу земельних відносин та природоко-
ристування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН 
України). Опоненти: Добряк Д. С., доктор екон. наук, 
професор, головний науковий співробітник лаборато-
рії екологічного менеджменту (Інститут агроекології і 
природокористування НААН України); Могильний О. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри тео-
ретичної та прикладної економіки (Інститут підготовки 
кадрів державної служби зайнятості Мінсоцполітики 
України). (66/7)

Баланович Анна Миколаївна, викладач кафедри ме-
неджменту та бізнесу Харківського національного еко-
номічного університету імені Семена Кузнеця: «Обґрун-
тування стратегій розвитку промислового підприємства 
на основі ринкових тенденцій» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у Харківському на-
ціональному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 
9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керівник – Лепей-
ко Т. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту та бізнесу (Харківський національний еко-
номічний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: 
Гончар В. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафе-
дри маркетингу та бізнес-адміністрування (ДВНЗ «При-
азовський державний технічний університет»); Побереж-
ний Р. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри організа-
ції виробництва і управління персоналом (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут»). (71/7)

Лєзіна Анастасія Володимирівна, аспірант з від-
ривом від виробництва кафедри стратегії підприємств 
ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана»: «Управління цінністю про-
ектів» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-
98-73). Науковий керівник – Батенко Л. П., кандидат 
екон. наук, професор, завідувач кафедри стратегії під-
приємств (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опо-
ненти: Марченко В. М., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економіки і підприємництва (На-
ціональний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України); Саричев Д. О., кандидат екон. наук, директор 
(ТОВ «ЛІГА ЗАКОН ДЕЛЬТА»). (99/7)

Парфентьєва Олена Геннадіївна, асистент кафедри 
економіки Національного транспортного університету 
МОН України: «Діагностика потенціалу розвитку авто-
транспортного підприємства» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 26.059.04 у Національному тран-
спортному університеті МОН України (01010, м. Київ, вул. 
М. Омеляновича-Павленка, 1; тел./факс (044) 280-82-03). 
Науковий керівник – Бойко В. В., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри економіки (Національний тран-
спортний університет МОН України). Опоненти: Баби-
на О. Є., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
бізнес-логістики та транспортних технологій (Київська 
державна академія водного транспорту МОН України); 
Хоменко І. О., доктор екон. наук, доцент, професор кафе-
дри теоретичної і прикладної економіки (Чернігівський 
національний технологічний університет МОН України). 
(106/7)

Балашова Наталя Володимирівна, науковий співро-
бітник проблемної НДЛ професійної орієнтації та про-
фесійного навчання безробітних Інституту підготовки 
кадрів державної служби зайнятості України: «Іннова-
ційне забезпечення професійного навчання безробіт-
них в системі регулювання ринку праці» (08.00.07 – 
демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
політика). Спецрада К 26.891.01 в Інституті підготовки 
кадрів державної служби зайнятості України Мінсоц-
політики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 
17; тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник – Щер-
бак В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри підприємництва і бізнесу (Київський національний 
університет технологій та дизайну МОН України). Опо-
ненти: Мартиненко М. В., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри економіки, управління підприєм-
ствами та логістики (Харківський національний еконо-
мічний університет імені Семена Кузнеця МОН Украї-
ни); Ільїч Л. М., кандидат екон. наук, доцент (Інститут 
демографії та соціальних досліджень НАН України). 
(164/7)

Романенко Світлана Вікторівна, викладач кафедри 
обліку і оподаткування ПВНЗ «Вінницький фінансово-
економічний університет»: «Облік і контроль операцій 
з акредитивами в системі міжнародних розрахунків 
суб’єктів господарювання» (08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 14.052.01 у Житомирському державному 
технологічному університеті МОН України (10005, м. Жи-
томир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). На-
уковий керівник – Чижевська Л. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри обліку і аудиту (Житомир-
ський державний технологічний університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Кулик В. А., доктор екон. наук, доцент, 
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і тор-
гівлі»); Шара Є. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
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кафедри обліку та оподаткування (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України МОН 
України). (170/7)

Аніщенко Ольга Вікторівна, завідувач лабораторії 
економічних досліджень Харківського НДІ судових екс-
пертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса: 
«Державне регулювання річкового транспорту України» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 41.119.01 у Причорноморському 
НДІ економіки та інновацій (65009, м. Одеса, вул. Сегед-
ська, 18; тел. (048) 709-38-69). Науковий керівник – Цвір-
ко О. О., доктор екон. наук, доцент, головний науковий 
співробітник відділу макроекономіки та державного 
управління (Причорноморський НДІ економіки та ін-
новацій). Опоненти: Маргасова В. Г., доктор екон. наук, 
професор, заслужений економіст України, завідувач ка-
федри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
(Чернігівський національний технологічний університет 
МОН України); Коваль В. В., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри прикладної економіки (Одеський тор-
говельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України). 
(172/7)

Головіна Наталія Анатоліївна, старший викладач ка-
федри фінансів, обліку та оподаткування ПВНЗ «Міжна-
родний університет бізнесу і права»: «Державне регулю-
вання ринку продукції дитячого харчування» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада К 41.119.01 у Причорноморському НДІ економі-
ки та інновацій (65009, м. Одеса, вул. Сегедська, 18; тел. 
(048) 709-38-69). Науковий керівник – Прохорчук С. В., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
аудиту (ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і пра-
ва»). Опоненти: Мінакова С. М., доктор екон. наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу ринку транспорт-
них послуг (Інститут проблем ринку та економіко-еколо-
гічних досліджень НАН України); Іртищева І. О., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
(Національний університет кораблебудування імені адмі-
рала Макарова МОН України). (173/7)

Шагоян Світлана Миколаївна, асистент кафедри еко-
номіки підприємства Національного технічного універ-
ситету «Дніпровська політехніка» МОН України: «Вплив 
корпоративних структур добувної галузі на економічну 
безпеку країн світу» (08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини). Спецрада К 12.093.03 
у Маріупольському державному університеті МОН Украї-
ни (87500, м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129-а; тел. 
(0629) 58-75-90). Науковий керівник – Пашкевич М. С., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку 
і аудиту (Національний технічний університет «Дніпров-
ська політехніка» МОН України). Опоненти: Дергачо-
ва В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту (Національний технічний університет Укра-

їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України); Хмара М. П., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри міжнародного бізнесу (Інститут міжна-
родних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка МОН України). (175/7)

Абасов Віталій Акімович, аспірант ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»: «Аудит ефективності використання ресурсів 
підприємства» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 14.052.01 у Житомирському державному технологіч-
ному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул. 
Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керів-
ник – Кузьмінський Ю. А., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана» МОН України). Опоненти: Любенко А. М., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри обліку і 
оподаткування (Львівський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України); 
Назаренко Т. П., кандидат екон. наук, доцент, доцент ка-
федри обліку і аудиту (Житомирський державний техно-
логічний університет МОН України). (227/7)

Насад Неоніла Вікторівна, методист Навчально-мето-
дичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві: 
«Інноваційні підходи в управлінні людськими ресурсами 
підприємства» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 26.861.03 у Державному університеті телекому-
нікацій МОН України (03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 
7; тел. (044) 248-85-97). Науковий керівник – Лазорен-
ко Л. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
менеджменту (Державний університет телекомунікацій 
МОН України). Опоненти: Балахонова О. В., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри економіки та менедж-
менту (Вінницький соціально-економічний інститут Від-
критого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна» МОН України); Горовий Д. А., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародної еконо-
міки (Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет МОН України). (229/7)

Житченко Ганна Олександрівна, викладач спеціаль-
них економічних дисциплін Новокаховського політехніч-
ного коледжу Одеського національного політехнічного 
університету: «Управління інтелектуальним капіталом 
переробного підприємства» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 67.052.05 у Херсонському націо-
нальному технічному університеті МОН України (73008, 
м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-
10). Науковий керівник – Коваленко М. А., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри фінансів, банків-
ської справи та страхування (Херсонський національний 
технічний університет). Опоненти: Стадник В. В., доктор 
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екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту, 
адміністрування та готельно-ресторанної справи (Хмель-
ницький національний університет МОН України); Мико-
лайчук І. П., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту (Київський національний торговельно-еко-
номічний університет МОН України). (230/7)

Принько Мар’яна Сергіївна, асистент кафедри мар-
кетингу Інституту економіки та менеджменту Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна»: 
«Управління маркетингом підприємств реального сек-
тору економіки на засадах взаємодії з неприбуткови-
ми організаціями» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 67.052.05 у Херсонському національному 
технічному університеті МОН України (73008, м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий 
керівник – Ковальчук С. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу і торговельного підпри-
ємництва (Хмельницький національний університет МОН 
України). Опоненти: Кендюхов О. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри управління персоналом та 
маркетингу (Запорізький національний університет МОН 
України); Шукліна В. В., кандидат екон. наук, доцент, 
в. о. завідувача кафедри менеджменту та маркетингу 
(Херсонський національний технічний університет МОН 
України). (231/7)

Юрченко Аліна Юріївна, старший викладач кафедри 
фінансів і кредиту Міжнародного класичного універси-
тету імені Пилипа Орлика: «Формування та підвищення 
рівня економічної стійкості підприємств борошномель-
ної галузі» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 67.052.05 у Херсонському національному технічному 
університеті МОН України (73008, м. Херсон, Берислав-
ське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий керівник – 
Клименко С. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри 
фінансів і кредиту (Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика). Опоненти: Ларіна Я. С., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу 
і міжнародної торгівлі (Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України МОН України); 
Соловйов І. О., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки і підприємництва (Херсонський на-
ціональний технічний університет МОН України). (232/7)

 
Долиняк Юлія Олександрівна, молодший науковий 

співробітник Східноєвропейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки: «Розвиток регіональних 
ринків освітніх послуг в умовах європейської інтеграції» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка). Спецрада К 32.051.06 у Східноєвропейсько-
му 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 еконо-

мічних відносин та управління проектами (Східноєвро-
пейський національний університет імені Лесі Українки). 
Опоненти: Заблодська І. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітни-
цтва (Інститут економіко-правових досліджень НАН Укра-
їни); Дудкіна О. П., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту та публічного управління (Терно-
пільський національний економічний університет МОН 
України). (233/7)

Сидоренко Катерина Вікторівна, старший викладач 
кафедри економіки повітряного транспорту Національ-
ного авіаційного університету: «Формування конкурен-
тоспроможності виробничої інфраструктури міжнарод-
них аеропортів» (08.00.02 – світове господарство і між-
народні економічні відносини). Спецрада Д 08.051.03 у 
Дніпровському національному університеті імені Олеся 
Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 
72; тел. (056) 374-98-00). Науковий керівник – Ложачев-
ська О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри менеджменту (ДВНЗ «Національний транспортний 
університет» МОН України). Опоненти: Циганкова Т. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри між-
народної торгівлі і маркетингу (ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України); Орловська Ю. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародної економіки 
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури» МОН України). (237/7)

Калиновський Андрій Олегович, асистент кафедри 
зовнішньоекономічної та митної діяльності Національ-
ного університету «Львівська політехніка»: «Економічне 
оцінювання відновлення авіаційної техніки авіаремонт-
ними підприємствами» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). 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 ке-
рівник – Поплавська Ж. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри теоретичної та прикладної економі-
ки (Національний університет «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Гончар О. І., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри маркетингу і торговельного підпри-
ємництва (Хмельницький національний університет МОН 
України); Кужда Т. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту у виробничій сфері (Тернопіль-
ський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя МОН України). (275/7)

Кащишин Василь Мирославович, асистент кафедри 
фінансів Національного університету «Львівська по-
літехніка»: «Економічне оцінювання та обґрунтування 
інжинірингових проектів машинобудівних підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 
у Національному університеті «Львівська політехніка» 
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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 по-
літехніка»). Опоненти: Кизим М. О., доктор екон. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, директор 
(НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України); 
Гончар О. І., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри маркетингу і торговельного підприємництва 
(Хмельницький національний університет МОН України). 
(276/7)

Лемішовський Василь Іванович, викладач кафедри 
економіки підприємств та інформаційних техноло-
гій ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»: 
«Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних 
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – 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 – Босак А. О., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту і міжнародного підпри-
ємництва (Національний університет «Львівська полі-
техніка»). Опоненти: Кузнецова І. О., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту організа-
цій та зовнішньоекономічної діяльності (Одеський на-
ціональний економічний університет МОН України); 
Перевозова І. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри маркетингу і контролінгу (Івано-Франків-
ський державний технічний університет нафти і газу 
МОН України). (277/7)

Комарков Дмитро Володимирович, директор ТОВ 
«Юридична компанія «Ваш правозахист»: «Забезпечення 
економічної безпеки розвитку підприємства» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у Харків-
ському національному економічному університеті імені 
Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керівник – 
Отенко В. І., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту та бізнесу (Харківський націо-
нальний економічний університет імені Семена Кузнеця). 
Опоненти: Козаченко Г. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри фінансів і банківської справи (Пол-
тавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка); Філиппова С. В., доктор екон. наук, про-
фесор, директор Інституту бізнесу, економіки та інфор-
маційних технологій, професор кафедри обліку, аналізу 
і аудиту (Одеський національний політехнічний універси-
тет). (280/7)

Мясников В’ячеслав Олегович, помічник начальника 
відділу методичного забезпечення навчального процесу 
навчально-методичного центру Національної академії 
Національної гвардії України: «Адаптивне управління ін-

новаційним потенціалом машинобудівних підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 
у Класичному приватному університеті (69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). 
Науковий керівник – Федоренко І. А., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності та фінансів (Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут»). 
Опоненти: Князь С. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри підприємництва та екологічної експер-
тизи товарів Інституту сталого розвитку імені Вячеслава 
Чорновола (Національний університет «Львівська полі-
техніка»); Сабліна Н. В., кандидат екон. наук, доцент, до-
цент кафедри фінансів (Харківський національний еко-
номічний університет імені Семена Кузнеця МОН Украї-
ни). (303/7)

Сидоров Олександр Анатолійович, проректор Дніпро-
петровського державного університету внутрішніх справ: 
«Забезпечення економічної безпеки національної еконо-
міки на основі інтелектуального потенціалу» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада К 08.085.04 у ДВНЗ «Придніпровська держав-
на академія будівництва та архітектури» МОН України 
(49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а; тел. (0562) 
46-44-51). Науковий керівник – Верхоглядова Н. І., доктор 
екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
та навчальної роботи (ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури» МОН України). Опо-
ненти: Гальцова О. Л., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри економічної теорії, національної та між-
народної економіки (Класичний приватний університет 
МОН України); Коваль В. В., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри прикладної економіки (Одеський тор-
говельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України). 
(307/7)

Наконечна Анастасія Сергіївна, асистент кафедри 
фінансів і банківської справи Донецького національ-
ного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця: 
«Адаптація фінансової архітектури суб’єктів госпо-
дарювання в умовах циклічності розвитку економі-
ки» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
27.855.01 в Університеті державної фіскальної служби 
України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Універси-
тетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий керівник – 
Лактіонова О. А., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри фінансів і банківської справи (Донецький 
національний університет імені Василя Стуса). Опо-
ненти: Науменкова С. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри фінансів (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Житар М. О., кан-
дидат екон. наук, доцент кафедри банківської справи 
та фінансового моніторингу (Університет державної 
фіскальної служби України). (312/7)



49

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '18

Нечипоренко Аліна Володимирівна, завідувач на-
вчальної лабораторії кафедри фінансів імені Л. Л. Таран-
гул Університету державної фіскальної служби України: 
«Фінансові інструменти стимулювання регіонального 
розвитку в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 27.855.01 в Університеті державної фіскаль-
ної служби України (08201, м. Ірпінь, вул. Університет-
ська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий керівник – Ку-
желєв М. О., доктор екон. наук, професор, директор ННІ 
фінансів, банківської справи (Університет державної фіс-
кальної служби України). Опоненти: Мельник В. М., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів 
(ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана»); Остріщенко Ю. В., канди-
дат екон. наук, фінансовий менеджер (Проектний офіс 
секторальної децентралізації Проекту EDGE при Кабінеті 
Міністрів України). (313/7)

Стрільчук Юлія Ігорівна, аспірант з відривом від ви-
робництва кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»: «Банківське кредитування населення та його 
вплив на економіку» (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, проси. Перемоги, 54/1; тел. (044) 
456-36-35). Науковий керівник – Циганова Н. В., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи 
(ДВНЗ «Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: 
Міщенко В. І., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки та менеджменту (ДВНЗ «Універси-
тет банківської справи» МОН України); Черкашина К. Ф., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської 
справи та фінансового моніторингу (Університет держав-
ної фіскальної служби України ДФС України). (320/7)

Мутерко Ганна Миколаївна, спеціаліст деканату еко-
номічного факультету ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» МОН України: «Управління трудо-
вим потенціалом промислових підприємств» (08.00.04 – 
економіка і управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ «При-
азовський державний технічний університет» МОН Укра-
їни (87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. 
(0629) 44-63-13). Науковий керівник – Толпежніков Р. О., 
доктор екон. наук, доцент, декан економіко-правового 
факультету (Маріупольський державний університет 
МОН України). Опоненти: Гринько Т. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки, підпри-
ємництва та управління підприємствами (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара МОН Укра-
їни); Цуркан М. Л., кандидат екон. наук, директор по пер-
соналу (СП ТОВ «Метінвест Холдинг»). (323/7)

Новікова Крістіна Володимирівна, здобувач кафедри 
економіка та управління підприємствами Державного 

університету інфраструктури та технологій МОН України: 
«Економічний механізм забезпечення конкурентоздат-
ності транспортних підприємств України» (08.00.04 – 
економіка і управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» МОН 
України (87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; 
тел. (0629) 44-63-13). Науковий керівник – Коба В. Г., 
доктор екон. наук, професор кафедри управління та 
економіки водного транспорту (Державний університет 
інфраструктури та технологій МОН України). Опоненти: 
Анісімова О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційних систем управління (Донецький 
національний університет імені Василя Стуса МОН Украї-
ни, м. Вінниця); Логутова Т. Г., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри інноватики та управління (ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» МОН 
України). (324/7)

Пащенко Ольга Вячеславівна, викладач кафедри між-
народної економіки і світових фінансів Дніпровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара: «Інвести-
ційні стратегії країн в умовах регіоналізації міжнародної 
торгівлі» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини). Спецрада Д 08.051.03 у Дніпров-
ському національному університеті імені Олеся Гончара 
МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 
(056) 374-98-00). Науковий керівник – Дзяд О. В., канди-
дат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної еко-
номіки і світових фінансів (Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара МОН України). Опоненти: 
Фролова Т. О., доктор екон. наук, професор, заступник 
завідувача кафедри міжнародних фінансів (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана» МОН України); Чугаєв О. А., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і 
міжнародних економічних відносин (Інститут міжнарод-
них відносин Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка МОН України). (385/7)

Кононенко Яна Володимирівна, завідувач науково-
дослідного сектору зовнішньоекономічної діяльності 
планово-економічного відділу ПАТ «Ефект»: «Економіч-
не оцінювання ефективності експортно-імпортної діяль-
ності промислових підприємств» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 55.051.01 у Сумському держав-
ному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. 
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науко-
вий керівник – Міщенко В. А., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоеконо-
мічної діяльності та фінансів (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України). Опоненти: Кендюхов О. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри управління персона-
лом і маркетингу (Запорізький національний універси-
тет МОН України); Ващенко Т. В., кандидат екон. наук, 
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асистент кафедри маркетингу та управління інновацій-
ною діяльністю (Сумський державний університет МОН 
України). (394/7)

Дзядикевич Ольга Ярославівна, асистент кафедри 
адміністративного менеджменту та зовнішньоекономіч-
ної діяльності Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: «Формування та реаліза-
ція конкурентних переваг продукції зернової галузі Укра-
їни» (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 – Галушко В. П., 
доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, завідувач кафедри адміністративного менедж-
менту та зовнішньоекономічної діяльності (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Шпичак О. М., доктор екон. наук, професор, 
академік НААН України, головний науковий співробітник 
відділу ціноутворення та аграрного ринку (ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» НААН України); Волошин Р. В., кан-
дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
біоресурсів і природокористування (Тернопільський на-
ціональний економічний університет). (401/7)

Липовий Дмитро Валерійович, директор КП «Тро-
лейбусне депо № 2»: «Стратегічне управління марке-
тингом та збутом продукції інтегрованих підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 
у Харківському національному технічному університе-
ті сільського господарства імені Петра Василенка МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 
700-38-88). Науковий керівник – Мандич О. В., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри економіки та мар-
кетингу (Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка). Опонен-
ти: Єрмаков О. Ю., доктор екон. наук, професор, заслу-
жений економіст України, завідувач кафедри економіки 
праці та соціального розвитку (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України); Аранчій В. І., 
кандидат екон. наук, професор, ректор (Полтавська дер-
жавна аграрна академія). (402/7)

Буряк Михайло Ігорович, асистент кафедри фінансів 
Національного університету біоресурсів і природокорис-
тування України: «Формування фінансового потенціалу 
регіону» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України МОН України (03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Давиденко Н. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Онишко С. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансових ринків (Національний університет 

державної фіскальної служби України); Трусова Н. В., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування (Таврійський державний агротехнологіч-
ний університет). (482/7)

Григор’єв Сергій Олегович, тимчасово не працює: 
«Формування і функціонування ринків продукції галузі 
птахівництва в Україні» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). Спецрада Д 26.004.01 
у Національному університеті біоресурсів і природоко-
ристування України МОН України (03041, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий ке-
рівник – Кваша С. М., доктор екон. наук, професор, ака-
демік НААН України, проректор з навчальної і виховної 
роботи (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). Опоненти: Лупенко Ю. О., доктор 
екон. наук, професор, академік НААН України, директор 
(ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); Селі-
верстова Л. С., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри фінансів (Київський національний торговельно-
економічний університет). (483/7)

Міхно Інеса Сергіївна, тимчасово не працює: «Органі-
заційно-економічні засади утилізації побутових відходів 
життєдіяльності у сільській місцевості» (08.00.03 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 26.004.01 у Національ-
ному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборо-
ни, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Скрип-
ник А. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри економічної кібернетики (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Дерій Ж. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський 
національний технологічний університет); Коваль В. В., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри прикладної 
економіки (Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету). (484/7)

Ковбаса Владислав Андрійович, асистент кафедри 
міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Ім-
перативи та сценарії формування глобальної валютної 
системи» (08.00.02 – світове господарство і міжнарод-
ні 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 ке-
рівник – Поручник А. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Шевчук В. О., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри між-
народних економічних відносин (Львівський торговель-
но-економічний університет Укоопспілки); Литвин М. В., 
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кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри міжна-
родної економіки і світових фінансів (Дніпровський на-
ціональний університет імені Олеся Гончара МОН Украї-
ни). (485/7)

Кулаковський Кирило Олександрович, тимчасово не 
працює: «Конкурентний розвиток України в новій моделі 
міжнародного економічного порядку» (08.00.02 – світо-
ве 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 – Поручник А. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної 
економіки (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опо-
ненти: Сіденко С. В., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу 
(Навчально-науковий інститут міжнародних відносин На-
ціонального авіаційного університету МОН України); Дей-
нека Т. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародної економіки (ВНЗ «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» Укоопспілки). (486/7)

Масло Роман Євгенович, тимчасово не працює: 
«Глобалізаційні детермінанти розвитку міжнародної ді-
яльності малих міст» (08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 
у ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий 
керівник – Галенко О. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет іме-
ні Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Резніко-
ва Н. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
світового господарства і міжнародних економічних від-
носин (Інститут міжнародних відносин Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка МОН 
України); Чала В. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури» МОН 
України). (487/7)

Аннаєв Батир Сейдуллаєвич, консультант з ефектив-
ності підприємництва ТОВ «С-інжиніринг»: «Наукові за-
сади формування інноваційного потенціалу виробничого 
підприємства в економіці знань» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 41.052.10 в Одеському національ-
ному політехнічному університеті МОН України (65044, 
м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-31). На-
уковий керівник – Ковтуненко К. В., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоеко-
номічної та інноваційної діяльності (Одеський національ-
ний політехнічний університет МОН України). Опоненти: 
Кузьмін О. Є., доктор екон. наук, професор, директор 

ННІ економіки і менеджменту (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України); Ілляшенко Н. С., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу 
та управління інноваційною діяльністю (Сумський дер-
жавний університет МОН України). (488/7)

Мельниченко Вадим Васильович, тимчасово не пра-
цює: «Розвиток і використання біоенергетичного потен-
ціалу сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 26.004.01 у Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористу-
вання 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 (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). Опоненти: Перебийніс В. І., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки підприємства 
та економічної кібернетики (ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгівлі»); Заїка С. О., кан-
дидат екон. наук, доцент, директор ННІ бізнесу і менедж-
менту (Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка). (491/7)

Гріднєв Микола Анатолійович, перший заступник на-
чальника Головного управління ДФС у Черкаській об-
ласті: «Гармонізація регіональних економічних інтересів 
учасників кластероутворення» (08.00.05 – розміщення 
продуктивних сил та регіональна економіка). Спецра-
да Д 73.053.05 у Черкаському національному універси-
теті імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. 37-02-01). Науко-
вий керівник – Прямухіна Н. В., доктор екон. наук, до-
цент, професор кафедри менеджменту та економічної 
безпеки (Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького МОН України). Опоненти: Паш-
кевич М. С., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафе-
дри обліку і аудиту (ДВНЗ «Національний гірничий уні-
верситет» МОН України); Сарана Л. А., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування (Східноєвропейський університет економіки 
і менеджменту МОН України). (494/7)

Руденко Оксана Анатоліївна, старший викладач кафе-
дри менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського 
державного технологічного університету: «Формуван-
ня інвестиційного потенціалу національної економіки» 
(08.00.03 – економіка та управління національним гос-
подарством). Спецрада Д 73.053.05 у Черкаському на-
ціональному університеті імені Богдана Хмельницького 
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; 
тел. 37-02-01). Науковий керівник – Ходжаян А. О., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри міжна-
родних економічних відносин (Київський національний 
торговельно-економічний університет МОН України). 
Опоненти: Маслак О. І., доктор екон. наук, професор, за-
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відувач кафедри економіки (Кременчуцький національ-
ний університет імені Михайла Остроградського МОН 
України); Сукач О. М., кандидат екон. наук, доцент кафе-
дри фінансів, банківської справи та страхування (Східно-
європейський університет економіки і менеджменту МОН 
України). (495/7)

Тілікіна Наталія Валеріївна, заступник директора з 
наукової роботи ДУ «Державний інститут сімейної та мо-
лодіжної політики»: «Територіальна мобільність молоді: 
тенденції та напрями регулювання» (08.00.07 – демогра-
фія, економіка праці, соціальна економіка і політика). 
Спецрада Д 26.247.01 в Інституті демографії та соціаль-
них досліджень імені М. В. Птухи НАН України (01032, 
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 60; тел. (044) 486-62-37). 
Науковий керівник – Позняк О. В., кандидат екон. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач сектору мігра-
ційних досліджень (Інститут демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи НАН України). Опоненти: 
Романюк М. Д., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту та маркетингу (ДВНЗ «Прикар-
патський національний університет імені Василя Стефа-
ника»); Овчиннікова О. Р., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри автоматизованих систем і моделюван-
ня в економіці (Хмельницький національний університет 
МОН України). (502/7)

Костенко Дмитро Миколайович, молодший науко-
вий співробітник відділу промислової політики та енер-
гетичної безпеки НДЦ індустріальних проблем розвитку 
НАН України: «Розвиток виробництва біопалива в ре-
гіонах України» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка). 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: Кондратенко Н. О., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри ме-
неджменту і адміністрування (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова); 
Худолей В. Ю., доктор екон. наук, доцент, ректор (Між-
народний науково-технічний університет імені академіка 
Юрія Бугая). (513/7)

Калініна Ганна Геннадіївна, інспектор ТОВ «Марлоу 
Навігейшн Україна»: «Комплексний розвиток регіону 
на основі управління його стратегічним потенціалом» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна еко-
номіка). Спецрада Д 73.053.05 у Черкаському національ-
ному університеті імені Богдана Хмельницького МОН 
України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. 37-
02-01). Науковий керівник – Солоха Д. В., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри економіки (Київський 
національний університет культури і мистецтв Міністер-
ства культури України). Опоненти: Шпильова В. О., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри економіки, 

екології та практичного підприємництва (ПВНЗ «Євро-
пейський університет» МОН України); Вербицький В. В., 
кандидат екон. наук, директор Агенції місцевого розвитку 
Покровської міськради Донецької області. (516/7)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Литвиненко Кирило Олександрович, асистент проекту 

«Панель Східного партнерства з питань міграції та при-
тулку» Міжнародної організації з міграції: «Гуманітарні 
чинники генерування сепаратистських рухів в Україні» 
(21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави – фі-
лософські науки). Спецрада Д 26.718.03 у Національному 
інституті стратегічних досліджень (01030, м. Київ, вул. 
Пирогова, 7-а; тел. (044) 234-50-07). Науковий керівник – 
Здіорук С. І., кандидат філософ. наук, доцент, провідний 
науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки (На-
ціональний інститут стратегічних досліджень). Опоненти: 
Дзьобань О. П., доктор філософ. наук, професор, керів-
ник Центру філософії інформаційного права (Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Ти-
таренко О. Р., кандидат філософ. наук, доцент, головний 
консультант Управління аналізу суспільно-політичних 
процесів Головного департаменту з питань внутрішньої 
політики (Адміністрація Президента України). (377/7)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Павліченко Лариса Василівна, асистент кафедри 

англійської філології та міжкультурної комунікації Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка: «Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: 
комунікативно-прагматичний аспект» (10.02.04 – гер-
манські мови). Спецрада Д 26.001.11 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Яшенкова О. В., 
кандидат філол. наук, доцент кафедри англійської фі-
лології та міжкультурної комунікації (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Солощук Л. В., доктор філол. наук, професор кафедри 
англійської філології (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна); Пастернак Т. А., кандидат фі-
лол. наук, доцент кафедри англійської філології (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). (12/7)

Мелех Галина Богданівна, викладач кафедри практи-
ки німецької мови Дрогобицького державного педагогіч-
ного університету імені Івана Франка: «Німецька фахова 
мова кулінарії: системно-структурні та функційно-семан-
тичні аспекти» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 
76.051.07 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий 
керівник – Бялик В. Д., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри комунікативної лінгвістики та пере-
кладу (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича). Опоненти: Материнська О. В., док-
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тор філол. наук, доцент, доцент кафедри германської 
філології та перекладу (Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка); 
Ріба-Гринишин О. М., кандидат філол. наук, доцент, до-
цент кафедри філології та перекладу (Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу). (35/7)

Томнюк Людмила Миколаївна, аспірант кафедри 
германського, загального і порівняльного мовознавства 
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича: «Сучасний німецькомовний тюремний дис-
курс (когнітивно-семантичний аспект)» (10.02.04 – гер-
манські мови). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН 
України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. 
(0372) 52-70-29). Науковий керівник – Осовська І. М., 
доктор філол. наук, професор, декан факультету інозем-
них мов (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича). Опоненти: Приходько А. М., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії та прак-
тики перекладу (Запорізький національний технічний 
університет); Бєлозьорова О. М., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри німецької та французької мов 
(Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна). (36/7)

Намачинська Галина Ярославівна, викладач кафедри 
мовної та міжкультурної комунікації за сумісництвом 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка: «Когнітивно-прагматичний потенці-
ал української лексики і фразеології в лексикографічній 
практиці російської мови XIX ст. і її художній стилісти-
ці» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 64.053.05 
у Харківському національному педагогічному універси-
теті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий 
керівник – Космеда Т. А., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри української мови (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
МОН України). Опоненти: Кочан І. М., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри українського прикладно-
го мовознавства (Львівський національний університет 
імені Івана Франка МОН України); Ігнатьєва С. Є., канди-
дат філол. наук, доцент, завідувач кафедри філології та 
мовної комунікації (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» МОН України). (108/7)

Пушкар Ольга Петрівна, аспірант Харківського на-
ціонального педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди: «Мовна гра у художній прозі Сергія Довлатова» 
(10.02.02 – російська мова). Спецрада К 64.053.05 у Хар-
ківському національному педагогічному університеті іме-
ні Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керів-
ник – Гулак А. Т., доктор філол. наук, професор, профе-
сор кафедри слов’янських мов (Харківський національ-
ний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН 

України). Опоненти: Космеда Т. А., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри загального і прикладного 
мовознавства і слов’янської філології (Донецький на-
ціональний університет імені Василя Стуса МОН України, 
м. Вінниця); Голікова О. М., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри ділової англійської мови та перекладу 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут» МОН України). (109/7)

Самсоненко Наталія Ігорівна, аспірант Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди: «Морфологічна домінанта поетичного тексту 
(на матеріалі російськомовної поезії XIX – XXI століть)» 
(10.02.02 – російська мова). Спецрада К 64.053.05 у Хар-
ківському національному педагогічному університеті іме-
ні Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керів-
ник – Скоробогатова О. О., доктор філол. наук, доцент, 
завідувач кафедри слов’янських мов (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
МОН України). Опоненти: Тропіна Н. П., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри слов’янської філо-
логії (Херсонський державний університет МОН України); 
Палатовська О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри російської мови і літератури (Київський націо-
нальний лінгвістичний університет МОН України). (110/7)

Ігнатенко Дарина Євгенівна, завідувач навчальної 
лабораторії, комп’ютерної лабораторії № 2 Донецького 
національного університету імені Василя Стуса: «Фразе-
ологічні одиниці на позначення інтенсивності дії та стану 
в англійській, німецькій, російській та українській мовах» 
(10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мово-
знавство). Спецрада К 11.051.14 у Донецькому націо-
нальному університеті імені Василя Стуса МОН України 
(21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-
30). Науковий керівник – Сенів М. Г., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри романських мов і світової 
літератури (Донецький національний університет імені 
Василя Стуса). Опоненти: Іваницька Н. Б., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри іноземної філоло-
гії та перекладу (Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету); Пянковська І. В., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри німецької мови та мето-
дики її викладання (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка). 
(168/7)

Мазніченко Ольга Ігорівна, молодша медсестра ла-
бораторії експрес-діагностики відділення анестезіології 
КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер»: 
«Французькі запозичення у туніському діалекті араб-
ської мови в умовах двомовності (на матеріалі сучасних 
словників діалектної лексики)» (10.02.13 – мови народів 
Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австра-
лії). Спецрада Д 26.001.50 у Київському національному 
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університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Хамрай О. О., доктор філол. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу Близь-
кого та Середнього Сходу (Інститут сходознавства імені 
А. Ю. Кримського НАН України). Опоненти: Рибалкін В. С., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри мов і 
літератур Близького та Середнього Сходу (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Лихо-
шерстова М. Ю., кандидат філол. наук, доцент кафедри 
східної філології (Київський національний лінгвістичний 
університет). (193/7)

Грицевич Юрій Васильович, аспірант кафедри історії 
та культури української мови Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі Українки: «Діалектний 
компонент у фольклорних текстах із Західного Поліс-
ся» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 32.051.02 
у Східноєвропейському національному університеті іме-
ні Лесі Українки МОН України (43000, м. Луцьк, просп. 
Волі, 13; тел. (0332) 72-01-23). Науковий керівник – Гро-
мик Ю. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
історії та культури української мови, декан факультету 
філології та журналістики (Східноєвропейський націо-
нальний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Мой-
сієнко В. М., доктор філол. наук, професор, завідувач ка-
федри української мови (Житомирський державний уні-
верситет імені Івана Франка); Коваленко Б. О., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови, 
декан факультету української філології та журналістики 
(Кам’янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка). (225/7)

Обихвіст Марія Сергіївна, старший викладач кафедри 
східних мов та міжкультурної комунікації Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Ре-
презентація фемінності у романах Ґабріеля Ґарсіа Мар-
кеса, Салмана Рушді і Мо Яня» (10.01.05 – порівняльне 
літературознавство). Спецрада К 20.051.13 у ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керів-
ник – Криворучко С. К., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри романської філології та перекладу 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на). Опоненти: Кеба О. В., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літера-
тури (Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка); Селігей В. В., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри порівняльної філології східних 
та англомовних країн (Дніпровський національний уні-
верситет імені Олеся Гончара). (226/7)

Бурка Наталія Анатоліївна, викладач кафедри ан-
глійської мови і перекладу Київського національного 
лінгвістичного університету: «Синтагматика приголосних 
фонем у давньо-, середньо- та новоанглійському періо-

дах розвитку англійської мови (на матеріалі лексикогра-
фічних джерел)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада 
Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному 
університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий ке-
рівник – Перебейнос В. І., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри германської і фіно-угорської філоло-
гії імені професора Г. Г. Почепцова (Київський національ-
ний лінгвістичний університет). Опоненти: Калита А. А., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Паращук В. Ю., канди-
дат філол. наук, доцент, професор кафедри англійської 
мови та методики її викладання (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка). (235/7)

Жуковська Анна Володимирівна, аспірант кафедри 
германської і фіно-угорської філології імені професора 
Г. Г. Почепцова Київського національного лінгвістично-
го університету: «Тактильна поведінка мовця в англо-
мовному художньому дискурсі: номінативний та комуні-
кативно-прагматичний аспекти» (10.02.04 – германські 
мови). Спецрада Д 26.054.04 у Київському національ-
ному лінгвістичному університеті МОН України (03150, 
м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 
287-33-72). Науковий керівник – Сєрякова І. І., доктор 
філол. наук, професор, проректор з навчально-вихов-
ної роботи та міжнародних зв’язків, професор кафедри 
германської і фіно-угорської філології імені професора 
Г. Г. Почепцова (Київський національний лінгвістичний 
університет). Опоненти: Ільченко О. М., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
Центру наукових досліджень та викладання іноземних 
мов НАН України; Киселюк Н. П., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри української та іноземної лінг-
вістики (Луцький національний технічний університет). 
(236/7)

Невська Юлія Володимирівна, старший викладач ка-
федри англійської фонетики і граматики Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди: «Дискурсиви в організації й авторизації епісто-
лярного дискурсу: типологійно-прагматичний аспект (на 
матеріалі епістолярію М. Куліша)» (10.02.01 – українська 
мова). Спецрада К 64.053.05 у Харківському національ-
ному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. 
(057) 700-35-27). Науковий керівник – Сазонова Я. Ю., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англій-
ської фонетики і граматики (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН 
України). Опоненти: Бацевич Ф. С., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри загального мовознавства 
(Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України); Галаур С. П., кандидат філол. наук, доцент, 
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доцент кафедри української мови (Полтавський націо-
нальний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
МОН України). (247/7)

Власенко Інна Василівна, викладач кафедри англій-
ської філології Чорноморського національного універ-
ситету імені Петра Могили: «Типи оказіоналізмів в жанрі 
фентезі (на матеріалі англійської, німецької, української 
та російської мов)» (10.02.15 – загальне мовознавство). 
Спецрада К 41.053.05 у ДЗ «Південноукраїнський на-
ціональний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопор-
тофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий ке-
рівник – Матвєєва Н. П., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри англійської філології (Чорномор-
ський національний університет імені Петра Могили). 
Опоненти: Бріцин В. М., доктор філол. наук, професор, 
головний науковий співробітник (Інститут мовознавства 
імені О. О. Потебні НАН України); Сорока Т. В., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та 
перекладу (Ізмаїльський державний гуманітарний універ-
ситет). (252/7)

Коротка Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови 
КЗ «НВО «Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ сту-
пенів № 1 – дитячий юнацький центр «Перлинка» Кірово-
градської міськради Кіровоградської області»: «Семан-
тична організація лексичних гнізд зі значенням “рости”, 
“збільшуватися” у германських, слов’янських та балтій-
ських мовах» (10.02.15 – загальне мовознавство). Спец-
рада К 41.053.05 у ДЗ «Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранків-
ська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Іліа-
ді О. І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
методик дошкільної та початкової освіти (Центрально-
український державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка). Опоненти: Глущенко В. А., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри гер-
манської та слов’янської філології (ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ); 
Мікіна О. Г., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафе-
дри романської філології та порівняльно-типологічного 
мовознавства (Київський університет імені Бориса Грін-
ченка). (253/7)

 
Огієнко Катерина Олександрівна, викладач кафедри 

іноземних мов з латинською та українською мовами ДЗ 
«Луганський державний медичний університет», м. Ру-
біжне: «Актуальне членування речення в теоретичному 
і прикладному мовознавстві XX століття» (10.02.15 – 
загальне мовознавство). Спецрада К 41.053.05 у ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 
723-40-98). Науковий керівник – Глущенко В. А., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри германської 

та слов’янської філології (ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», м. Слов’янськ). Опоненти: 
Загнітко А. П., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри загального та прикладного мовознавства і 
слов’янської філології (Донецький національний уні-
верситет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Александро-
ва О. В., кандидат філол. наук, доцент кафедри іноземних 
мов гуманітарних факультетів (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова). (254/7)

Піскунов Олександр Вікторович, старший викладач 
кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет», 
м. Слов’янськ: «Лінгвістична реконструкція в україн-
ському і російському мовознавстві XIX ст. – 30-х рр. 
XX ст.» (10.02.15 – загальне мовознавство). Спецрада К 
41.053.05 у ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН Украї-
ни (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. 
(048) 723-40-98). Науковий керівник – Глущенко В. А., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри гер-
манської та слов’янської філології (ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет»). Опоненти: Вінто-
нів М. О., доктор філол. наук, професор, професор кафе-
дри української мови (Київський університет імені Бориса 
Грінченка); Сивокінь Г. В., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри іноземних мов (Одеська державна ака-
демія будівництва та архітектури). (255/7)

Роман Вікторія Володимирівна, старший викладач 
кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет», 
м. Слов’янськ: «Адаптація лексичних запозичень у мові-
реципієнті (лінгвоісторіографічний аспект)» (10.02.15 – 
загальне мовознавство). Спецрада К 41.053.05 у ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 
723-40-98). Науковий керівник – Глущенко В. А., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри германської 
та слов’янської філології (ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет»). Опоненти: Карпенко О. Ю., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри грама-
тики англійської мови (Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова); Балабан О. О., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри загального мовознавства 
і германістики (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). (256/7)

 
Сулейманова Яніна Олегівна, викладач кафедри ан-

глійської філології Чорноморського національного уні-
верситету імені Петра Могили: «Аксіологічна семантика 
паремій з компонентами на позначення природних стихій: 
вода, вогонь, повітря і земля (на матеріалі англійської, 
німецької, російської та української мов)» (10.02.15 – за-
гальне мовознавство). Спецрада К 41.053.05 у ДЗ «Пів-
денноукраїнський національний педагогічний університет 
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імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). 
Науковий керівник – Матвєєва Н. П., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри англійської філології 
(Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили). Опоненти: Краснобаєва-Чорна Ж. В., доктор 
філол. наук, доцент, професор кафедри загального та 
прикладного мовознавства і слов’янської філології (До-
нецький національний університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця); Орел А. С., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри германської та слов’янської філології 
(ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універси-
тет», м. Слов’янськ). (257/7)

Сяо Ваньнін, аспірант кафедри загального мово- 
знавства та германістики Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: «Метафорические 
номинации в толковых словарях русского языка рубежа 
ХХ – ХХІ вв. (количественные и статистические характе-
ристики)» (10.02.21 – структурна, прикладна та матема-
тична лінгвістика). Спецрада Д 26.053.26 у Національ-
ному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий керівник – Кравцова Ю. В., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри слов’янських 
мов (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Кійко Ю. Є., доктор філол. 
наук, доцент, доцент кафедри германського, загального 
і порівняльного мовознавства (Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича); Талько С. В., 
кандидат філол. наук, доцент кафедри англійської мови 
і перекладу факультету сходознавства (Київський націо-
нальний лінгвістичний університет). (306/7)

Маркова Ольга Іванівна, аспірант кафедри журналіс-
тики та філології Сумського державного університету: 
«Експлікація концепту ПАТРІОТИЗМ у мові друкованих 
ЗМІ України XXI століття» (10.02.01 – українська 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 – Серебрянська І. М., кандидат фі-
лол. наук, доцент кафедри журналістики та філології 
(Сумський державний університет). Опоненти: Олексен-
ко В. П., доктор філол. наук, професор, декан факуль-
тету філології та журналістики (Херсонський державний 
університет); Зубець Н. О., кандидат філол. наук, доцент 
кафедри української мови (Запорізький національний 
університет). (339/7)

Панченко Володимир Аркадійович, директор турис-
тичної агенції «Тревел-лаб»: «Лінгвістичні засоби до-

сягнення експресії в сучасному пісенному тексті (на ма-
теріалі російської мови)» (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). На-
уковий керівник – Ходоренко Г. В., доктор філол. наук, 
професор, професор Вальядолідського університету 
(Іспанія). Опоненти: Зірка В. В., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач Дніпропетровського відділення Центру 
наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 
України; Гажева І. Д., кандидат філол. наук, доцент, до-
цент кафедри слов’янської філології імені професора 
Іларіона Свєнціцького (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка). (340/7)

Загородня Ольга Феліксівна, старший викладач ка-
федри іноземних мов Національної академії статистики, 
обліку та аудиту: «Асоціативні поля суспільно-політичної 
лексики в мовній картині світу українців (комп’ютерне 
опрацювання результатів психолінгвістичного експери-
менту)» (10.02.21 – структурна, прикладна та математич-
на лінгвістика). Спецрада Д 26.053.26 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Науковий керівник – Недашківська Т. Є., кандидат 
філол. наук, доцент, завідувач кафедри слов’янських і 
германських мов (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Дарчук Н. П., доктор фі-
лол. наук, доцент, професор кафедри української мови 
і прикладної лінгвістики (Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка); Мін-
чак Г. Б., кандидат філол. наук, доцент кафедри україн-
ської філології та славістики (Київський національний 
лінгвістичний університет). (345/7)

Боровська Олена Миколаївна, старший викладач ка-
федри російської та зарубіжної літератури Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Твор-
чість М. О. Львова в контексті проблеми формування «по-
етики автора» в російській літературі останньої третини 
XVIII – поч. XIX століть» (10.01.02 – російська література). 
Спецрада К 26.053.22 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий ке-
рівник – Анненкова О. С., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри російської та зарубіжної літератури 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова). Опоненти: Дербеньова Л. В., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри документознавства та інфор-
маційної діяльності (Івано-Франківський національний тех-
нічний університет нафти і газу); Нагорна Н. М., кандидат 
філол. наук, доцент, не працює. (372/7)
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Кіяниця Катерина Юріївна, викладач кафедри ні-
мецької мови ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Від-
творення українських історичних реалій у німецько-
мовних художніх перекладах XX – поч. XXI століття» 
(10.02.16 – перекладознавство). Спецрада Д 26.001.11 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Сойко І. В., кандидат філол. наук, доцент кафе-
дри германської філології та перекладу (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Паславська А. Й., доктор філол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу (Львівський національний університет імені 
Івана Франка); Сливка М. І., кандидат філол. наук, до-
цент, доцент кафедри англійської філології (Ужгород-
ський національний університет). (420/7)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Городиський Юрій Ярославович, тимчасово не пра-

цює: «Геопросторова організація паломництва у Львів-
ській області» (11.00.02 – економічна та соціальна 
географія). Спецрада Д 35.051.08 у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 274-
12-62). Науковий керівник – Лозинський Р. М., доктор 
географ. наук, професор, завідувач кафедри географії 
України (Львівський національний університет імені Іва-
на Франка). Опоненти: Любіцева О. О., доктор географ. 
наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та 
туризму (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка); Костащук І. І., кандидат географ. наук, 
доцент, доцент кафедри географії України та регіоналіс-
тики (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). (463/7)

Баранник Андрій Вікторович, аспірант кафедри ґрун-
тознавства і географії ґрунтів Львівського національного 
університету імені Івана Франка.: «Гірсько-лучно-буро-
земні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів 
Українських Карпат» (11.00.05 – біогеографія та геогра-
фія ґрунтів). Спецрада Д 35.051.08 у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 274-
12-62). Науковий керівник – Позняк С. П., доктор гео-
граф. наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства 
і географії ґрунтів (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Михайлюк В. І., доктор ге-
ограф. наук, професор, завідувач кафедри землеустрою 
та кадастру (Одеський державний аграрний університет); 
Кривульченко А. І., доктор географ. наук, професор, про-

фесор кафедри географії та геоекології (Центрально-
український державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка). (503/7)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Лисеюк Андрій Миколайович, доцент кафедри опе-

ративно-розшукової діяльності факультету підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
податкової міліції Університету державної фіскальної 
служби України: «Доказування на досудовому етапі кри-
мінальних проваджень щодо злочинів у сфері незакон-
ного обігу підакцизних товарів» (12.00.09 – криміналь-
ний процес та криміналістика; судова експертиза; опе-
ративно-розшукова діяльність). 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 – Мулявка Д. Г., кандидат юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри оперативно-роз-
шукової діяльності (Університет державної фіскальної 
служби України). Опоненти: Щербаковський М. Г., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінально-
правових дисциплін (Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ); Тарасенко О. С., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової ді-
яльності (Національна академія внутрішніх справ). (28/7)

Задорожна Анастасія Петрівна, директор департа-
менту з питань люстрації Міністерства юстиції України: 
«Підсудність у цивільному процесі України» (12.00.03 – 
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; між-
народне приватне право). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ 
«Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). 
Науковий керівник – Бобрик В. І., кандидат юрид. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий спів-
робітник наукового відділу юрисдикційних форм право-
вого захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та 
судочинства (НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). Опоненти: 
Кармаза О. О., доктор юрид. наук, професор, головний 
консультант Головного юридичного управління (Апарат 
Верховної Ради України); Бабецька І. Я., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри цивільного права і процесу (ПВНЗ 
«Університет Короля Данила»). (72/7)

Андрієвська Олена Владиславівна, юрист ГО «Без-
межний простір»: «Конституційно-правові обмеження 
прав і свобод людини і громадянина в Україні» (12.00.02 – 
конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 
26.236.03 в Інституті держави і права імені В. М. Корець-
кого НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятитель-
ська, 4; тел. 278-51-55). Науковий керівник – Костець-
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ка Т. А., кандидат юрид. наук, доцент, старший науковий 
співробітник відділу конституційного права і місцевого 
самоврядування (Інститут держави і права імені В. М. Ко-
рецького НАН України). Опоненти: Крусян А. Р., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри загально-
теоретичної юриспруденції, конституційного та адміні-
стративного права (Київський інститут інтелектуальної 
власності та права Національного університету «Одеська 
юридична академія»); Шатіло В. А., кандидат юрид. наук, 
доцент, заслужений юрист України, доцент кафедри пра-
ва (Київський національний лінгвістичний університет). 
(81/7)

Неколяк Роман Васильович, аспірант відділу проблем 
державного управління та адміністративного права Інсти-
туту держави і права імені В. М. Корецького НАН України: 
«Державне регулювання наукової і науково-технічної ді-
яльності: організаційно-правовий аспект» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, 
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-51-55). Науковий 
керівник – Нагребельний В. П., кандидат юрид. наук, 
член-кореспондент НАПрН України, заступник директо-
ра (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України). Опоненти: Калюжний Р. А., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри теорії та історії держави 
і права (Навчально-науковий юридичний інститут Націо-
нального авіаційного університету); Капіца Ю. М., кан-
дидат юрид. наук, доцент, директор (Центр досліджень 
інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН 
України). (82/7)

Півторак Галина Федорівна, старший викладач ка-
федри морського права Національного університету 
«Одеська морська академія»: «Ґенеза інституту реаль-
ного зв’язку судна з державою прапора в міжнародно-
му морському праві» (12.00.11 – міжнародне право). 
Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьох-
святительська, 4; тел. (044) 278-51-55). Науковий керів-
ник – Переверзєва О. С., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник відділу міжнародного права та 
порівняльного правознавства (Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Бутке-
вич О. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
міжнародного публічного права (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка); Памфілова Ю. М., кандидат юрид. наук, 
доцент, директор, доцент кафедри міжнародного права 
та порівняльного правознавства (Навчально-науковий 
юридичний інститут Київського міжнародного універси-
тету). (86/7)

Чуловський Володимир Анатолійович, приватний 
нотаріус Київського міського нотаріального округу: 
«Правове регулювання спадкових відносин в Україні» 

(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімей-
не право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 
77-18-45). Науковий керівник – Кушерець Д. В., док-
тор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного 
права і процесу (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). 
Опоненти: Кармаза О. О., доктор юрид. наук, професор, 
головний консультант Головного юридичного управлін-
ня (Апарат Верховної Ради України); Стефанишин Н. М., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри цивільного права 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»). (92/7)

Біла-Тюріна Юлія Зиновіївна, викладач юридичного 
коледжу Національного університету «Одеська юридич-
на академія»: «Адміністративно-правове регулювання 
послуг, що надаються Національною поліцією України» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 41.086.01 у На-
ціональному університеті «Одеська юридична академія» 
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; 
тел. (048) 719-87-63). Науковий керівник – Ківалов С. В., 
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, 
народний депутат (Верховна Рада України). Опоненти: 
Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник 
кафедри адміністративного права, процесу та митної без-
пеки (Університет державної фіскальної служби України); 
Коропатов О. М., кандидат юрид. наук, доцент, професор 
кафедри адміністративного права і адміністративного 
процесу (Одеський державний університет внутрішніх 
справ). (203/7)

Деменчук Марина Олександрівна, асистент кафедри 
організації судових, правоохоронних органів та адвока-
тури Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Роль Верховного Суду України у забезпечен-
ні єдності судової практики в Україні» (12.00.10 – судо-
устрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 41.086.01 
у Національному університеті «Одеська юридична ака-
демія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська до-
рога, 23; тел. (048) 719-87-63). Науковий керівник – До-
лежан В. В., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри організації судових, правоохоронних органів та 
адвокатури (Національний університет «Одеська юридич-
на академія»). Опоненти: Москвич Л. М., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри організації судових 
та правоохоронних органів (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого); Фідря Ю. О., кан-
дидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри криміналь-
ного права і процесу (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). (204/7)

Крусян Роман Андрійович, прокурор Київської місцевої 
прокуратури № 10: «Реформування системи судоустрою 
України: досвід, сучасність, тенденції» (12.00.10 – судоу-
стрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 41.086.01 
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у Національному університеті «Одеська юридична акаде-
мія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 
23; тел. (048) 719-87-63). Науковий керівник – Бакаяно-
ва Н. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
організації судових, правоохоронних органів та адвокату-
ри (Національний університет «Одеська юридична акаде-
мія»). Опоненти: Москвич Л. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри організації судових та право-
охоронних органів (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); Глущенко С. В., доктор юрид. 
наук, заступник Міністра з питань виконавчої служби (Мі-
ністерство юстиції України). (205/7)

Вінтоняк Юлія Іванівна, директор Івано-Франківської 
міської філії Івано-Франківського обласного центру за-
йнятості: «Реалізація права на освіту людей з інвалідніс-
тю: теоретико-правове 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. Степа-
на Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник – 
Жаровська І. М., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри теорії та філософії права ННІ права та психо-
логії (Національний університет «Львівська політехні-
ка»). Опоненти: Зозуля Є. В., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри загальноправових дисциплін (Доне-
цький юридичний інститут МВС України); Котуха О. С., 
кандидат юрид. наук, доцент, декан юридичного факуль-
тету (Львівський торговельно-економічний університет). 
(206/7)

Марко Ярослава Романівна, суддя Шевченківського 
районного суду м. Запоріжжя: «Реалізація права люди-
ни на репродукцію методом сурогатного материнства: 
теоретико-правове 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) 92-94-92). Науковий керівник – Зо-
зуля Є. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри загальноправових дисциплін (Донецький юридичний 
інститут МВС України). Опоненти: Ортинська Н. В., док-
тор юрид. наук, доцент кафедри адміністративного та 
інформаційного права Інституту права та психології (На-
ціональний університет «Львівська політехніка»); Копай-
гора І. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного і трудового права (Криворізький економічний 
інститут ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана»). (207/7)

Чорнописький Петро Богданович, спеціаліст І кате-
горії з юридичних питань департаменту освіти та науки 
Івано-Франківської міськради: «Децентралізація влади 
в Україні: конституційно-правовий аспект» (12.00.02 – 
конституційне право; муніципальне право). Спецрада К 
64.051.31 у Харківському національному університеті іме-
ні В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан 

Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник – 
Марцеляк О. В., доктор юрид. наук, професор, заслуже-
ний юрист України, завідувач кафедри конституційного 
права (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). Опоненти: Магновський І. Й., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри міжна-
родного, конституційного та адміністративного права 
(Івано-Франківський юридичний інститут Національного 
університету «Одеська юридична академія» МОН Укра-
їни); Воронов М. М., кандидат юрид. наук, доцент, за-
відувач кафедри конституційного і муніципального права 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на МОН України). (263/7)

Даниліна Юлія Сергіївна, помічник судді Харківсько-
го апеляційного господарського суду: «Правове регулю-
вання соціального діалогу в Україні» (12.00.05 – трудо-
ве право; право соціального забезпечення). Спецрада К 
11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС Украї-
ни (50106, м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрорайон, 24; 
тел. (0564) 257-45-58). Науковий керівник – Ждан М. Д., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-
правових дисциплін, господарського та трудового пра-
ва (Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Мельник К. Ю., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри трудового та 
господарського права (Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ); Копайгора І. Д., кандидат юрид. 
наук, професор, професор кафедри правового регулю-
вання економіки (Криворізький економічний інститут 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»). (271/7)

Прудник Сергій Володимирович, суддя Дніпропе-
тровського окружного адміністративного суду: «Адмі-
ністративно-правові засоби забезпечення екологічної 
безпеки в Україні» (12.00.07 – адміністративне право та 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС 
України (50106, м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікро-
район, 24; тел. (0564) 257-45-58). Науковий керівник – 
Ісаков М. Г., доктор юрид. наук, доцент, професор ка-
федри спеціальних дисциплін та професійної підготовки 
(Донецький юридичний інститут МВС України). Опонен-
ти: Пєтков С. В., доктор юрид. наук, професор, радник 
уповноваженого з прав людини (Верховна Рада України); 
Рябченко Я. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент ка-
федри адміністративного права (Національний юридич-
ний університет імені Ярослава Мудрого). (272/7)

 
Сірант Оксана Романівна, інспектор з ювенальної пре-

венції сектору превенції патрульної поліції Личаківського 
відділу поліції Головного управління Національної поліції 
у Львівській області: «Нові види доказів у провадженні у 
справах про адміністративні правопорушення: проблеми 
теорії та практики» (12.00.07 – адміністративне право та 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
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да К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС 
України (50106, м. Кривий Ріг, вул. 7-й Зарічний мікрора-
йон, 24; тел. (0564) 257-45-58). Науковий керівник – Єсі-
мов С. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративно-правових дисциплін факультету № 6 
(Львівський державний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Бортник Н. П., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного 
права (ННІ права та психології Національного універси-
тету «Львівська політехніка»); Мердова О. М., кандидат 
юрид. наук, завідувач кафедри адміністративно-право-
вих дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС 
України). (273/7)

Назарчук Віктор Вікторович, аспірант відділу дослі-
дження проблем кримінального та кримінально-вико-
навчого права НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України: «Кримінальна 
відповідальність за ухилення від проходження служби 
цивільного захисту в особливий період чи у разі прове-
дення цільової мобілізації» (12.00.08 – кримінальне пра-
во та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спец-
рада 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). На-
уковий керівник – Демидова Л. М., доктор юрид. наук, 
професор, головний науковий співробітник відділу дослі-
дження проблем кримінального та кримінально-виконав-
чого права (НДІ вивчення проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса НАПрН України). Опоненти: Денисо-
ва Т. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист 
України, помічник ректора з наукової та навчально-мето-
дичної роботи (Академія державної пенітенціарної служ-
би); Письменський Є. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін (Лу-
ганський державний університет внутрішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк). (288/7)

Олійник Дмитро Олександрович, аспірант кафедри 
кримінології та кримінально-виконавчого права Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Му-
дрого: «Запобігання корупційним злочинам, що вчиня-
ються при здійсненні митних процедур» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Укра-
їни (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 
715-62-08). Науковий керівник – Головкін Б. М., доктор 
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: 
Колб О. Г., доктор юрид. наук, професор, проректор з 
навчально-методичної роботи (Міжнародний економі-
ко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука); 
Михайленко Д. Г., доцент кафедри кримінології та кри-
мінально-виконавчого права (Національний університет 
«Одеська юридична академія»). (289/7)

Ясиновський Павло Володимирович, прокурор Друж-
ківського відділу Краматорської місцевої прокуратури 
Донецької області: «Кримінальна відповідальність за 
перешкоджання законній діяльності Збройних Сил Укра-
їни та інших військових формувань» (12.00.08 – кримі-
нальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Укра-
їни (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 
715-62-08). Науковий керівник – Демидова Л. М., доктор 
юрид. наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу дослідження проблем кримінального та кримі-
нально-виконавчого права (НДІ вивчення проблем зло-
чинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України). 
Опоненти: Гуторова Н. О., доктор юрид. наук, професор, 
академік НАПрН України, директор Полтавського інститу-
ту (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого); Житний О. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна). (290/7)

Ільющенкова Катерина Олегівна, прокурор Львів-
ської місцевої прокуратури № 2: «Право на донорство в 
цивільному праві України» (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 керів-
ник – Кашинцева О. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, 
завідувач відділу промислової власності (НДІ інтелекту-
альної власності НАПрН України). Опоненти: Фурса С. Я., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри нотарі-
ального та виконавчого процесу і адвокатури (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Сеню-
та І. Я., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
медичного права (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького). (291/7)

 Теплюк Станіслав Михайлович, юрист ТОВ «Клініка 
репродуктивної медицини «Надія»: «Застереження про 
публічний порядок як підстава для відмови у визнанні і 
виконанні іноземних арбітражних рішень» (12.00.03 – 
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; між-
народне приватне право). Спецрада Д 26.236.02 в Інсти-
туті держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
(01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-
46). Науковий керівник – Сліпачук Т. В., кандидат юрид. 
наук, адвокат, партнер (Юридична фірма Саєнко Харен-
ко). Опоненти: Кузнєцова Н. С., доктор юрид. наук, про-
фесор, керівник Київського регіонального центру НАПрН 
України; Нагнибіда В. І., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри міжнародного та європейського права 
(Хмельницький університет управління і права). (292/7)

 
Красій Марія Омелянівна, асистент кафедри кримі-

нального права Навчально-наукового юридичного інсти-
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туту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»: «Політика в сфері боротьби 
зі злочинністю: взаємозв’язок кримінально-правової та 
кримінально-процесуальної підсистем» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і пра-
ва імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, 
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий 
керівник – Микитин Ю. І., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри кримінального права Навчально-наукового 
юридичного інституту (ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника»). Опонен-
ти: Ященко А. М., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри кримінального права і кримінології факультету 
№ 1 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ); Красницький І. В., кандидат юрид. наук, доцент, 
декан факультету № 2 (Львівський державний універси-
тет внутрішніх справ). (294/7)

Пєнязькова Ольга Олександрівна, адвокат «Агро-
промислового комплексу Насташка»: «Кримінально-
правова охорона земель в Україні» (12.00.08 – кримі-
нальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. 
Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). На-
уковий керівник – Загиней З. А., доктор юрид. наук, 
доцент, начальник відділу кримінально-правових дис-
циплін (Інститут спеціальної підготовки Національної 
академії прокуратури України). Опоненти: Берзін П. С., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри 
кримінального права та кримінології (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Зеле-
нов Г. М., кандидат юрид. наук, доцент, начальник від-
ділу єдності правових позицій правового управління  
(Департамент аналітичної та правової роботи апарату 
Верховного Суду). (298/7)

Романишин Олена Романівна, помічник судді Вер-
ховного Суду: «Кримінально-правове забезпечення 
охорони порядку виконання судових рішень в Україні» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право). Спецрада Д 26.236.02 в 
Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; 
тел. 278-80-46). Науковий керівник – Кваша О. О., 
доктор юрид. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу проблем кримінального права, 
кримінології та судоустрою (Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Заги-
ней З. А., доктор юрид. наук, доцент, начальник відділу 
кримінально-правових дисциплін (Інститут спеціальної 
підготовки Національної академії прокуратури Украї-
ни); Броневицька О. М., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін фа-
культету № 6 (Львівський державний університет вну-
трішніх справ). (299/7)

Михальченко Наталія Миколаївна, юрист ФОП Ха-
рін Олександр Олександрович: «Згода потерпілого у 
кримінальному праві України» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьох-
святительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – 
Кваша О. О., доктор юрид. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу проблем кримінального 
права, кримінології та судоустрою (Інститут держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: 
Житний О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна); Аврамен-
ко О. В., кандидат юрид. наук, доцент, декан факульте-
ту № 1 (Львівський державний університет внутрішніх 
справ). (342/7)

Семеній Олена Миколаївна, адвокат, юрисконсульт 
ТОВ «ХАРВІСТ ТРЕЙДИНГ»: «Зміст та межі перевір-
ки адміністративним судом адміністративного розсуду 
суб’єктів публічної адміністрації» (12.00.07 – адміністра-
тивне 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 – Бевзенко В. М., доктор юрид. наук, 
професор, суддя Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного Суду. Опоненти: Ільков В. В., доктор 
юрид. наук, доцент, суддя (Дніпропетровський окружний 
адміністративний суд); Школик А. М., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фі-
нансового права (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). (356/7)

Лихачов Нікіта Сергійович, аспірант кафедри кон-
ституційного права Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка: «Парламентські процедури 
у сфері формування і діяльності уряду в Україні та дер-
жавах-членах Європейської Союзу» (12.00.02 – конститу-
ційне право; муніципальне право). Спецрада Д 26.001.04 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Марцеляк О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри конституційного права (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Магнов-
ський І. Й., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри міжнародного, конституційного та адміністративного 
права (Івано-Франківський юридичний інститут Націо-
нального університету «Одеська юридична академія); Зу-
бенко Г. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
конституційного і муніципального права (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна). (359/7)

Чубар Тетяна Миколаївна, тимчасово не працює: 
«Правове регулювання заліку взаємних однорідних вимог 
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у відносинах неспроможності (банкрутства)» (12.00.04 – 
господарське право, господарсько-процесуальне право). 
Спецрдаа Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових 
досліджень НАН України (01032, м. Київ, бульв. Тараса 
Шевченка, 60; тел. (050) 620-02-14). Науковий керівник – 
Поляков Б. М., доктор юрид. наук, професор, суддя Ви-
щого господарського суду України. Опоненти: Беляне-
вич О. А., доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу 
правового забезпечення ринкової економіки (НДІ приват-
ного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурча-
ка НАПрН України); Грабовая Л. І., кандидат юрид. наук, 
суддя господарського суду Одеської області. (368/7)

Трегуб Олександр Андрійович, провідний юрист сек-
тору розвитку економіко-правових досліджень відділу 
господарсько-правових досліджень проблем економіч-
ної безпеки Інституту економіко-правових досліджень 
НАН України: «Правове забезпечення поводження з 
відходами» (12.00.06 – земельне право; аграрне право; 
екологічне право; природоресурсне право). Спецрада 
Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень 
НАН України (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; 
тел. (050) 620-02-14). Науковий керівник – Бобкова А. Г., 
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, 
завідувач кафедри господарського права (Донецький 
національний університет імені Василя Стуса МОН Укра-
їни, м. Вінниця). Опоненти: Комарницький В. М., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений будівельник України, 
ректор (Луганський державний університет внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка МВС України, м. Сєвєродо-
нецьк); Зуєв В. А., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільного, господарського та екологічного 
права (Університет митної справи та фінансів МОН Укра-
їни). (369/7)

Воронов Кирило Маркович, юрист ТОВ «Перегрін ке-
пітал груп»: «Принцип «компетенції-компетенції» в між-
народному комерційному арбітражі» (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-пра-
вових дисциплін (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Притика Ю. Д., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри правосуддя 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Кравцов С. О., кандидат юрид. наук, асистент 
кафедри цивільного процесу (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). (371/7)

Рибнікова Еліна Юрїївна, аспірант кафедри госпо-
дарського права та процесу Національного університету 

«Одеська юридична академія»: «Господарсько-право-
ве стимулювання використання відновлюваних джерел 
енергії в Україні» (12.00.04 – господарське право, гос-
подарсько-процесуальне право). Спецрада Д 41.086.04 
у Національному університеті «Одеська юридична ака-
демія» МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 
дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – 
Подцерковний О. П., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри 
господарського права та процесу (Національний уні-
верситет «Одеська юридична академія»). Опоненти: 
Поєдинок В. В., доктор юрид. наук, професор кафедри 
господарського права (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Чайковська В. В., кандидат 
юрид. наук, доцент кафедри адміністративного та гос-
подарського права (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова). (384/7)

Чабур Святослав Валерійович, директор ТОВ «Русанів 
нафта», м. Київ: «Функціонування механізму правотвор-
чості» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; іс-
торія політичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01 
у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-
45). Науковий керівник – Стременовський С. М., канди-
дат юрид. наук, доцент кафедри правознавства (Між-
народний класичний університет імені Пилипа Орлика). 
Опоненти: Бехруз Х. Н., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних 
відносин (Національний університет «Одеська юридична 
академія»); Дурнов Є. С., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри історії держави та права (Національна 
академія внутрішніх справ). (390/7)

Кудрявцев Ігор Олексійович, юрисконсульт ТОВ 
«Комплекс Рішень», м. Київ: «Місце та роль підзаконних 
нормативно-правових актів з ядерної енергетики в сис-
темі законодавства України» (12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень). 
Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Да-
нила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 
35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник – Стреме-
новський С. М., кандидат юрид. наук, доцент кафедри 
правознавства (Міжнародний класичний університет іме-
ні Пилипа Орлика). Опоненти: Бехруз Х. Н., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародного пра-
ва та міжнародних відносин (Національний університет 
«Одеська юридична академія»); Дурнов Є. С., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри історії держави та 
права (Національна академія внутрішніх справ). (391/7)

Буяджи Сергій Анатолійович, президент благодійно-
го фонду «Ангели Доброти», м. Київ: «Правове регулю-
вання боротьби із кіберзлочинністю: історико-правовий 
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аспект» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; іс-
торія політичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01 
у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-
45). Науковий керівник – Дурнов Є. С., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права 
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: 
Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри адміністративного та господарського права (За-
порізький національний університет); Гаврецька М. Й., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії 
держави і права (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). 
(392/7)

Кархут Руслана Василівна, провідний спеціаліст 
Секретаріату Ради Національного банку України: «Кри-
мінальна відповідальність за втручання у діяльність су-
дових органів за законодавством України та Республіки 
Польща» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.236.02 
в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 
278-80-46). Науковий керівник – Дідик С. Є., кандидат 
юрид. наук, виконавчий директор (АТ «Кросондович 
Лойерс»). Опоненти: Карчевський М. В., доктор юрид. 
наук, професор, проректор (Луганський державний уні-
верситет внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка, м. Сє-
вєродонецьк); Красницький І. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, декан факультету № 2 (Львівський державний 
університет внутрішніх справ). (400/7)

Богданець Аліна Вікторівна, старший викладач ка-
федри цивільного та трудового права ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»: «Адміністративно-правові засади підготовки 
юристів у закладах вищої освіти України» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. (044) 371-61-19). Науковий керівник – Борсук Н. Я., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри правового регулю-
вання економіки (ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: 
Мацелик Т. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач ка-
федри господарського права та процесу (Національний 
університет державної фіскальної служби України); Чор-
на В. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу (Національна академія 
внутрішніх справ). (419/7)

Савранчук Сергій Леонідович, адвокат: «Адміністра-
тивно-правовий статус прокурора Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури України» (12.00.07 – адміністра-

тивне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 
(044) 371-61-19). Науковий керівник – Кузьменко О. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри ад-
міністративного права і процесу (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Діхтієвський П. В., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри адміністра-
тивного права (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка); Назар Ю. С., кандидат юрид. наук, 
професор, директор Інституту з підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції (Львівський державний 
університет внутрішніх справ). (421/7)

Островський Сергій Олександрович, командир ба-
тальйону оперативного призначення першої Президент-
ської бригади оперативного призначення Національної 
гвардії України: «Адміністративно-правові засади вза-
ємодії Національної гвардії України з правоохоронними 
органами та Збройними силами України» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 
(044) 371-61-19). Науковий керівник – Свиридюк Н. П., 
доктор юрид. наук, доцент, заступник завідувача НДЛ 
кримінологічних досліджень та проблем запобігання зло-
чинності (Державний науково-дослідний інститут МВС 
України). Опоненти: Мацелик Т. О., доктор юрид. наук, 
доцент, завідувач кафедри господарського права та про-
цесу (Національний університет державної фіскальної 
служби України); Запотоцька О. В., кандидат юрид. наук, 
старший викладач кафедри адміністративного, фінансо-
вого та інформаційного права (Київський національний 
торговельно-економічний університет). (421/7А)

Іванченко Вадим Анатолійович, заступник директора 
ТОВ «Стугна»: «Адміністративно-правове регулювання 
мобілізації в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19). 
Науковий керівник – Свиридюк Н. П., доктор юрид. наук, 
доцент, заступник завідувача НДЛ кримінологічних до-
сліджень та проблем запобігання злочинності (Дер-
жавний науково-дослідний інститут МВС України). Опо-
ненти: Діхтієвський П. В., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри адміністративного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Чор-
на В. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу (Національна академія 
внутрішніх справ). (422/7)
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Вакарова Олександра Василівна, аспірант кафедри 
конституційного права та порівняльного правознав-
ства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: 
«Конституційно-правовий статус правоохоронних ор-
ганів: сучасні підходи» (12.00.02 – конституційне пра-
во; муніципальне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-
41). Науковий керівник – Бєлов Д. М., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри конституційного права та 
порівняльного правознавства (ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет»). Опоненти: Биков О. М., доктор 
юрид. наук, професор, вчений секретар (Інститут зако-
нодавства Верховної Ради України); Різник С. В., канди-
дат юрид. наук, доцент кафедри конституційного права, 
заступник декана (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). (426/7)

Мельник Владислав Ігорович, викладач кафедри про-
філактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення 
Інституту державного управління у сфері цивільного за-
хисту: «Правове та організаційне забезпечення громад-
ського порядку в сільській місцевості» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформацій-
не право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегі-
ональна академія управління персоналом» МОН України 
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). 
Науковий керівник – Короєд С. О., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності 
Інституту права та суспільних відносин (Відкритий між-
народний університет розвитку людини «Україна»). Опо-
ненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, т. в. о. 
завідувача докторантури та аспірантури (Національна 
академія внутрішніх справ України); Шепетько С. А., кан-
дидат юрид. наук, заступник голови з соціально-гумані-
тарних питань Бучанської міськради. (468/7)

Старікова Наталія Миколаївна, старший викладач 
кафедри конституційного, адміністративного та госпо-
дарського права Академії праці, соціальних відносин і 
туризму: «Цивільно-правова відповідальність у сфері 
застосування допоміжних репродуктивних техноло-
гій» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сі-
мейне право; міжнародне приватне право). 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 – 
Кириченко Т. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 
(Харківський національний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Отраднова О. О., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри цивільного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Анто-

нюк О. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного права і процесу (Донецький національний уні-
верситет імені Василя Стуса, м. Вінниця). (470/7)

Жуковський Євгеній Олександрович, викладач Коле-
джу інженерії та управління Національного авіаційного 
університету: «Політика «осадництва» другої Речі По-
сполитої у західноукраїнських землях (20-ті – 30-ті рр. 
XX ст.): історико-правове дослідження» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національ-
ному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, 
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). На-
уковий керівник – Пайда Ю. Ю., кандидат юрид. наук, до-
цент кафедри загальноправових дисциплін факультету 
№ 6 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Балинська О. М., доктор юрид. наук, 
професор, проректор (Львівський державний універ-
ситет внутрішніх справ); Барабаш О. О., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри адміністративного та інформацій-
ного права (ННІ права та психології Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»). (470/7А)

Опанасенко Наталія Олегівна, юрист МПП «Лора»: 
«Криміналістична характеристика та основні положення 
розслідування шахрайства, вчиненого організованими 
злочинними групами у сфері житлового будівництва» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; су-
дова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 
Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Хар-
ків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий 
керівник – Корж В. П., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри кримінально-правових дисциплін 
факультету № 6 (Харківський національний універси-
тет внутрішніх справ). Опоненти: Даньшин М. В., доктор 
юрид. наук, професор, заступник декана з наукової робо-
ти (Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна); Дрозд В. Г., кандидат юрид. наук, доцент, про-
відний науковий співробітник 2-го науково-дослідного 
відділу НДЛ з проблем правового та організаційного за-
безпечення діяльності Міністерства (Державний науково-
дослідний інститут МВС України). (471/7)

Уварова Світлана Вікторівна, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ: «Адміні-
стративно-правовий статус учасників виконавчого про-
вадження в Україні» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спец-
рада Д 64.700.01 у Харківському національному універ-
ситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керів-
ник – Комзюк А. Т., доктор юрид. наук, професор, заслу-
жений діяч науки і техніки України, професор кафедри 



65

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '18

адміністративного права і процесу факультету № 3 (Хар-
ківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Куліш А. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, директор Навчально-науко-
вого інституту права (Сумський державний університет); 
Зуй В. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного права (Національний юридичний уні-
верситет імені Ярослава Мудрого). (472/7)

Сезонов Віктор Станіславович, старший судовий екс-
перт сектору криміналістичного дослідження транспорт-
них засобів і реєстраційних документів, що їх супрово-
джують, відділу автотехнічних досліджень та криміналіс-
тичного дослідження транспортних засобів Харківського 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України: «Комплексне експертно-криміналістичне 
дослідження транспортних засобів» (12.00.09 – кримі-
нальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). 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 – Петрова І. А., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач лабораторії те-
оретичних, аналітичних досліджень та інформаційного 
забезпечення судово-експертної діяльності (Харківський 
НДІ судових експертиз імені заслуженого професора 
М. С. Бокаріуса). Опоненти: Даньшин М. В., доктор юрид. 
наук, професор, заступник декана з наукової роботи 
(Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна); Тарасенко О. С., кандидат юрид. наук, доцент ка-
федри оперативно-розшукової діяльності (Національна 
академія внутрішніх справ). (473/7)

Холоднюк Сергій Зіновійович, аспірант денної форми 
навчання Харківського національного університету вну-
трішніх справ: «Історико-теоретичні засади відображення 
соціально-правової цінності людини в сучасному право-
розумінні» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; іс-
торія політичних і правових учень). Спецрада Д 64.700.02 
у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Л. Ландау, 
27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Шевченко А. Є., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист Укра-
їни, завідувач кафедри теорії, історії права і держави та 
конституційного права (Університет державної фіскаль-
ної служби України). Опоненти: Головко О. М., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри державно-
правових дисциплін (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна); Дурнов Є. С., кандидат юрид. 
наук, доцент, професор кафедри історії держави та права 
(Національна академія внутрішніх справ). (474/7)

Маськовіта Марія Миколаївна, асистент кафедри 
цивільного права та процесу ННІ права та психології На-

ціонального університету «Львівська політехніка»: «При-
сяга правцівників ОВС України: історико-правовий вимір» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія по-
літичних і правових учень). Спецрада Д 35.052.19 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
237-49-93). Науковий керівник – Гарасимів О. І., канди-
дат юрид. наук, доцент кафедри криміналістики, судо-
вої медицини та психіатрії факультету № 1 (Львівський 
державний університет внутрішніх справ). Опоненти: 
Турчак О. В., доктор юрид. наук, доцент, начальник НДЛ 
військово-історичних досліджень Наукового центру су-
хопутних військ (Національна академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного); Миронюк О. І., кан-
дидат юрид. наук, асистент кафедри філософії та теорії 
права (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). (478/7)

Грекул-Ковалик Тетяна Анатоліївна, асистент кафе-
дри теорії та історії держави і права Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича: «Розвиток 
юридичної освіти та науки на Буковині (1875 – 2015 рр.)» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія по-
літичних і правових учень). Спецрада Д 35.052.19 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
237-49-93). Науковий керівник – Никифорак М. В., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри філософії 
та теорії права (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича). Опоненти: Макарчук В. С., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії 
держави і права (ННІ права та психології Національного 
університету «Львівська політехніка»); Міхневич Л. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії 
та історії права (ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана»). (479/7)

Гоменюк Зоряна Петрівна, суддя господарського суду 
Львівської області: «Концепція правової держави Б. Кіс-
тяківського: філософсько-правові виміри» (12.00.12 – 
філософія права). Спецрада Д 35.052.19 у Національ-
ному університеті «Львівська політехніка» МОН України 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-
93). Науковий керівник – Сливка С. С., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та філософії права 
(ННІ права та психології Національного університету 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Цуркан-Сайфулі-
на Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
теорії та історії держави і права (Чернівецький юридичний 
інститут Національного університету «Одеська юридична 
академія»); Копельців-Левицька Є. Д., кандидат юрид. 
наук, доцент, заступник декана історичного факультету з 
виховної роботи (Дрогобицький державний педагогічний 
університет). (480/7)
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Богданець Аліна Вікторівна, старший викладач 
кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»: «Адміністративно-правові засади 
підготовки юристів у закладах вищої освіти України» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 у 
ДВНЗ «Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана» МОН України (м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-19) Науковий 
керівник – Борсук Н. Я., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри правового регулювання економіки (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Мацелик Т. О., 
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри госпо-
дарського права та процесу (Національний університет 
державної фіскальної служби України); Чорна В. Г., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адмі-
ністративного права і процесу (Національна академія 
внутрішніх справ). (511/7)

Ваньчук Ігор Дмитрович. аспірант ПВНЗ «Універси-
тет Короля Данила»: «Система правового регулювання 
суспільних відносин: теоретико-методологічний ас-
пект» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; істо-
рія політичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01 
у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, тел. (0342) 77-18-
45). Науковий керівник – Луцький М. І., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри теорії та історії дер-
жави і права, перший проректор (ПВНЗ «Університет 
Короля Данила»). Опоненти: Кельман М. С., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та фі-
лософії права (Національний університет «Львівська 
політехніка»); Іваненко О. В., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри конституційного права, історії 
та теорії держави і права (Міжрегіональна академія 
управління персоналом). (517/7)

Терехова Тетяна Андріївна, ведуча програм, ТОВ 
«ЕРА-Медіа»: «Міжнародно-правове регулювання ді-
яльності засобів масової інформації в європейському 
інформаційному просторі» (12.00.11 – міжнародне 
право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Пазюк А. В., 
доктор юрид. наук, доцент кафедри міжнародного 
права Інституту міжнародних відносин (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Гріненко О. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач відділу європейського права та міжнарод-
ної інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради 
України); Шелудченкова А. С., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного 
правознавства Інституту міжнародних відносин (Київ-
ський міжнародний університет). (518/7)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Фесенко Оксана Сергіївна, викладач-методист педа-

гогічного коледжу Дніпровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара: «Формування методичної 
компетентності майбутнього вчителя початкової школи 
у процесі вивчення природничих дисциплін у педагогіч-
ному коледжі» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада К 23.053.02 у Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володи-
мира Винниченка МОН України (25006, м. Кропивниць-
кий, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий 
керівник – Черкасов В. Ф., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії 
(Центральноукраїнський державний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Винниченка). Опоненти: Гриньо-
ва М. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, декан природничого факультету (Пол-
тавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка); Тарапака Н. В., кандидат пед. наук, до-
цент, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти 
(КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»). (3/7)

Литвиненко Олександр Вікторович, заступник дирек-
тора Державної освітньої установи «Навчально-методич-
ний центр з питань якості освіти»: «Підготовка майбутніх 
інженерів-педагогів до професійно-педагогічного про-
ектування» (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 – Докучаєва В. В., доктор 
пед. наук, професор кафедри дошкільної та початкової 
освіти (Луганський національний університет імені Тара-
са Шевченка МОН України, м. Старобільськ). Опоненти: 
Сапожников С. В., доктор пед. наук, професор кафедри 
педагогіки та психології (ВНЗ «Університет імені Альфре-
да Нобеля» МОН України); Беспарточна О. І., кандидат 
пед. наук, доцент кафедри психології, педагогіки та фі-
лософії (Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського МОН України). (54/7)

Бугакова Оксана Володимирівна, директор Харків-
ської гімназії № 116: «Технологія організації взаємодії 
педагогічного колективу загальноосвітнього навчаль-
ного закладу з батьками» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 64.053.04 у Харків-
ському національному педагогічному університеті імені 
Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Ал-
чевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – 
Перетяга Л. Є., доктор пед. наук, доцент, професор ка-
федри естетичного виховання і технології дошкільної 
освіти (Харківський національний педагогічний універ-
ситет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: 
Хомич Л. О., доктор пед. наук, професор, заступник ди-
ректора з наукової роботи (Інститут педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України); Єрмак Ю. І., канди-
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дат пед. наук, доцент кафедри педагогіки і педагогіч-
ної майстерності (Мелітопольський державний педаго-
гічний університет імені Богдана Хмельницького МОН 
України). (69/7)

Бардінов Олексій Васильович, науковий співробітник 
науково-дослідної теми № 1601 Полтавського національ-
ного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: 
«Формування ключових компетентностей з менеджмен-
ту туристичної діяльності у майбутніх фахівців фізичної 
культури» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада К 23.053.02 у Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володи-
мира Винниченка МОН України (25006, м. Кропивниць-
кий, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий 
керівник – Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, декан природничого 
факультету (Полтавський національний педагогічний уні-
верситет імені В. Г. Короленка). Опоненти: Лещенко Г. А., 
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, 
рятування, авіаційної безпеки та спеціальної підготовки 
(Льотна академія Національного авіаційного університе-
ту); Турчак А. Л., кандидат пед. наук, професор, декан 
факультету фізичного виховання (Центральноукраїн-
ський державний педагогічний університет імені Володи-
мира Винниченка). (84/7)

Рожелюк Ірина Ярославівна, старший викладач циклу 
іноземної та латинської мов КЗ «Одеське обласне базове 
медичне училище»: «Формування готовності майбутніх 
викладачів іноземних мов до моніторингової діяльнос-
ті у процесі професійної 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). Опонен-
ти: Колбіна Т. В., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри іноземних мов та перекладу (Харківський націо-
нальний економічний університет імені Семена Кузнеця); 
Ляшенко Р. О., кандидат пед. наук, старший викладач ка-
федри педагогіки та освітнього менеджменту (Централь-
ноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка). (88/7)

Надутенко Олена Леонідівна, старший викладач 
фортепіано Кіровоградської музичної школи № 1 імені 
Г. Г. Нейгауза: «Формування художньої культури учнів 
як фактор удосконалення професійної майстерності ви-
кладачів музичних шкіл» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада К 23.053.02 у Централь-
ноукраїнському державному педагогічному університе-
ті імені Володимира Винниченка МОН України (25006, 
м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-
34). Науковий керівник – Радул В. В., доктор пед. наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту (Центральноукраїнський державний пе-
дагогічний університет імені Володимира Винниченка). 
Опоненти: Бутенко В. Г., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, професор кафедри 
загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін 
(Херсонський факультет Одеського державного універ-
ситету внутрішніх справ); Балденюк О. Д., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри хореографії та художньої 
культури (Уманський державний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини). (89/7)

Горохова Галина Іванівна, викладач Кропивниць-
кого інженерного коледжу Центральноукраїнського 
національного технічного університету: «Підготовка 
майбутніх фахівців технічних спеціальностей до про-
фесійної кар’єри» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада К 23.053.02 у Центрально-
українському державному педагогічному університеті 
імені Володимира Винниченка МОН України (25006, 
м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-
34). Науковий керівник – Радул В. В., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту (Центральноукраїнський державний пе-
дагогічний університет імені Володимира Винниченка). 
Опоненти: Кічук Я. В., доктор пед. наук, професор, рек-
тор (Ізмаїльський державний гуманітарний універси-
тет); Вознюк Л. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
освітнього менеджменту (КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР). (90/7)

Іозіс Іванна Вадимівна, викладач іноземної мови Ми-
колаївського коледжу бізнесу і права ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»: «Форму-
вання професійної культури майбутніх працівників сфе-
ри обслуговування у процесі фахової підготовки в коле-
джі» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада К 23.053.02 у Центральноукраїнському дер-
жавному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. 
Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – 
Якименко С. І., кандидат пед. наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки початкової освіти (Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського). 
Опоненти: Савченко Л. О., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної 
освіти (Криворізький державний педагогічний універси-
тет); Бабенко Т. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (Цен-
тральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка). (91/7)

Міщенко Оксана Анатоліївна, викладач кафедри 
здоров’я людини та корекційної освіти Харківського на-
ціонального педагогічного університету імені Г. С. Сково-
роди: «Розвиток ідеї лекторської майстерності викладачів 
вищих навчальних закладів в історії вітчизняної педаго-
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гічної думки (друга половина XIX – початок XX століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному 
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 
700-35-27). Науковий керівник – Троцко А. В., доктор 
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України. 
Опоненти: Завгородня Т. К., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри загальної та соціальної педагогіки 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» МОН України); Лутаєва Т. В., канди-
дат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). (96/7)

Басенко Руслан Олександрович, аспірант кафедри 
всесвітньої історії та методики викладання історії Полтав-
ського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка: «Ренесансний досвід освіти і виховання 
в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів ХVІ – 
ХVІІ століть» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки). Спецрада Д 44.053.03 у Полтавському націо-
нальному педагогічному університеті імені В. Г. Королен-
ка МОН України (36003, м. Полтава, вул. Остроградсько-
го, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий керівник – Год Б. В., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри всесвіт-
ньої історії та методики викладання історії (Полтавський 
національний педагогічний університет імені В. Г. Коро-
ленка). Опоненти: Лавріненко О. А., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної 
освіти імені академіка І. А. Зязюна (Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України); Навольська Г. І., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземних 
мов (Тернопільський національний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Гнатюка). (149/7)

Шевчук Борис Вікторович, викладач кафедри матема-
тики, інформатики та методики навчання ДВНЗ «Переяс-
лав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди»: «Методика інформатичної 
підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціаль-
ностей з використанням комп’ютерно орієнтованих засо-
бів навчання» (13.00.02 – теорія та методика навчання – 
технічні дисципліни). Спецрада Д 26.053.19 у Національ-
ному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий керівник – Яшанов С. М., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних 
систем і технологій (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Аврамен-
ко О. Б., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпе-
ки життєдіяльності (Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини); Сіткар Т. В., кандидат 
пед. наук, викладач кафедри комп’ютерних технологій 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка). (176/7)

Єщенко Марина Георгіївна, асистент кафедри ме-
неджменту Донбаської національної академії будівни-
цтва і архітектури, м. Краматорськ: «Розвиток довузів-
ської підготовки випускників загальноосвітніх шкіл у 
вищих педагогічних закладах України (друга половина 
XX 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 керів-
ник – Сипченко О. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки вищої школи (ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ). 
Опоненти: Коляда Н. М., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини); Шевченко Ю. В., кандидат пед. наук, 
директор (КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я» – загально-
освітня школа І – ІІІ ступенів» Василівської райради Запо-
різької області). (210/7)

Лю Цзін, аспірант Національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова: «Методика розвитку 
вокального слуху підлітків у процесі навчання музики» 
(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Степанова Л. П., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри теорії та методики музичної освіти, хо-
рового співу і диригування (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Овча-
ренко Н. А., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
методики музичного виховання, співу та хорового дири-
гування (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний 
університет»); Павлюк Н. М., кандидат пед. наук, старший 
викладач кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства 
(Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки). (240/7)

Чжу Чжень, аспірант Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: «Формуван-
ня слухових уявлень майбутніх учителів музичного 
мистецтва у процесі вокально-хорової підготовки» 
(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічно-
му університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). 
Науковий керівник – Болгарський А. Г., кандидат пед. 
наук, професор, професор кафедри теорії та методики 
музичної освіти, хорового співу і диригування (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова). Опоненти: Єременко О. В., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри музично-інструменталь-
ного виконавства (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка); Софроній З. В., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри музики 
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факультету педагогіки, психології та соціальної робо-
ти (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). (241/7)

Асманов Алим Расимович, тимчасово не працює: «Ви-
ховання почуття Батьківщини у старшокласників у проце-
сі вивчення кримськотатарської літератури» (13.00.02 – 
теорія та методика навчання – кримськотатарська літе-
ратура). Спецрада К 38.134.02 у Миколаївському націо-
нальному університеті імені В. О. Сухомлинського МОН 
України (54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24; тел. 
(0512) 37-88-38). Науковий керівник – Хайруддінов М. А., 
доктор пед. наук, професор (Миколаївський національ-
ний університет імені В. О. Сухомлинського). Опоненти: 
Ісаєва О. О., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри методики викладання світової літератури (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-
ва); Сейтяг’яєв Н. С., кандидат філол. наук, науковий спів-
робітник (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського 
НАН України). (269/7)

Смолікевич Надія Романівна, викладач кафедри 
іноземних мов та культури фахового мовлення Львів-
ського університету внутрішніх справ: «Організаційно-
педагогічне забезпечення адаптації іноземних студен-
тів в університетах США» (13.00.01 – загальна педаго-
гіка та історія педагогіки). Спецрада К 35.052.24 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-22-97). Науковий керівник – Кошманова Т. С., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри викла-
дання, навчання та педагогіки (Університет Західного 
Мічигану, США). Опоненти: Бідюк Н. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри практики інозем-
ної мови та методики викладання (Хмельницький на-
ціональний університет МОН України); Красуля А. В., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри гер-
манської філології (Сумський державний університет 
МОН України). (300/7)

Пода Вікторія Миколаївна, тимчасово не працює: 
«Духовно-моральне виховання особистості в педагогіч-
ній спадщині В. В. Зеньковського» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада К 79.053.04 
у Національному університеті «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів, вул. 
Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий 
керівник – Мацейків Т. І., кандидат пед. наук, старший 
науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти 
(Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти: Лаврінен-
ко О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач відділу те-
орії і практики педагогічної освіти імені академіка І. А. Зя-
зюна (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України); Завацька Л. М., кандидат пед. наук, професор, 
завідувач кафедри соціальної роботи (Національний уні-
верситет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). 
(305/7)

Люй Цзін, викладач кафедри фортепіано Інститу-
ту музики і танцю, Північний національний університет, 
Китайська Народна Республіка: «Формування концерт-
но-виконавської компетентності іноземних студентів ма-
гістратури у процесі фахової (фортепіанної) підготовки» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада 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). Науко-
вий керівник – Устименко-Косоріч О. А., доктор пед. наук, 
професор, директор ННІ культури і мистецтв (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка МОН України). Опоненти: Козир А. В., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри методики музичного ви-
ховання, співів та хорового диригування (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН 
України); Олійник Т. І., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри інструментального виконавства (Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
МОН України). (309/7)

Чжан Їн, викладач кафедри хореографії Університету 
Юнь Чен, Китайська Народна Республіка: «Формуван-
ня етнокультурної компетентності майбутніх учителів 
музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних на-
вчальних закладах України» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Мака-
ренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87; 
тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Устименко-
Косоріч О. А., доктор пед. наук, професор, директор ННІ 
інституту культури і мистецтв (Сумський державний пе-
дагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН Укра-
їни). Опоненти: Козир А. В., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри методики музичного виховання, спі-
вів та хорового диригування (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова МОН України); Бар-
сукова Н. С., кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії і 
методики мистецької освіти та диригентсько-хорової під-
готовки вчителя (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди МОН України). (315/7)

Бабіченко Наталія Олександрівна, директор КЗ «Ка-
линівська дитяча школа мистецтв» Васильківської рай-
ради Київської області: «Формування вокально-хорових 
навичок підлітків у позашкільних навчальних закладах» 
(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Болгарський А. Г., кандидат пед. наук, про-
фесор, професор кафедри теорії та методики музичної 
освіти, хорового співу і диригування (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Танько Т. П., доктор пед. наук, професор, декан музично-
педагогічного факультету, завідувач кафедри музично-
теоретичної та художньої підготовки (Харківський націо-
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нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); 
Ліхіцька Л. М., кандидат пед. наук, старший викладач 
кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової 
освіти (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського). (327/7)

Фещенко Олена Василівна, вчитель Черкаського ко-
легіуму «Берегиня»: «Екзамен як педагогічне явище у 
навчально-виховному процесі вітчизняної загальноос-
вітньої школи» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки). Спецрада Д 74.053.01 в Уманському дер-
жавному педагогічному університеті імені Павла Тичини 
МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 
3-45-82). Науковий керівник – Безлюдний О. І., доктор 
пед. наук, професор, ректор (Уманський державний пе-
дагогічний університет імені Павла Тичини). Опоненти: 
Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки та психології (Закарпатський угорський інсти-
тут імені Ференца Ракоці II); Лісова Н. І., кандидат пед. 
наук, проректор з питань ЗНО і моніторингу якості освіти 
(КНЗ «Черкаський інститут післядипломної освіти педа-
гогічних працівників» Черкаської облради). (328/7)

Ящук Олена Миколаївна, викладач кафедри теорії по-
чаткового навчання Уманського державного педагогічно-
го університету імені Павла Тичини: «Підготовка майбут-
ніх учителів до формування логічних умінь в учнів почат-
кової школи» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 74.053.01 в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини МОН Укра-
їни (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). 
Науковий керівник – Коберник Г. І., кандидат пед. наук, 
професор, завідувач кафедри теорії початкового навчан-
ня (Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини). Опоненти: Коломієць А. М., доктор пед. 
наук, професор, проректор з наукової роботи (Вінниць-
кий державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського); Зорочкіна Т. С., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри початкової освіти (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького). 
(329/7)

Гвоздецька Юлія Василівна, викладач кафедри про-
фесійної освіти та технологій за профілями Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичи-
ни: «Формування професійної компетентності майбутніх 
викладачів основ технологій харчових виробництв у про-
цесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 74.053.01 в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Ти-
чини МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. 
(047) 3-45-82). Науковий керівник – Ящук С. М., доктор 
пед. наук, доцент, доцент кафедри техніко-технологіч-
них дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності 
(Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини). Опоненти: Гевко І. В., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри комп’ютерних технологій 

(Тернопільський національний педагогічний універси-
тет імені Володимира Гнатюка); Ребенок В. М., кандидат 
пед. наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти 
та безпеки життєдіяльності (Національний університет 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (331/7)

Левків Сергій Петрович, директор Чуднівської загаль-
ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Чуднівської райради 
Житомирської області: «Тенденції становлення і розви-
тку громадського екологічного руху у процесі взаємодії 
з загальноосвітніми навчальними закладами» (13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 
14.053.01 у Житомирському державному університеті 
імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. 
В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий ке-
рівник – Вітвицька С. С., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Єршова Л. М., 
доктор пед. наук, доцент, заступник директора з науко-
во-експериментальної роботи (Інститут професійно-тех-
нічної освіти НАПН України); Стасюк Л. П., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри педагогіки (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки). (334/7)

Гусак Валентина Миколаївна, викладач КЗ «Жито-
мирський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» Житомирської облради: «Розвиток професійної 
компетентності педагога-організатора в умовах після-
дипломної освіти» (13.00.04 – теорія і методика профе-
сійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка МОН України 
(10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 
43-14-17). Науковий керівник – Антонова О. Є., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Жи-
томирський державний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Онищук Л. А., доктор пед. наук, старший на-
уковий співробітник, головний науковий співробітник 
відділу інновацій та стратегій розвитку освіти (Інститут 
педагогіки НАПН України); Зосименко О. В., кандидат 
пед. наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти 
та менеджменту (КЗ «Сумський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти»). (335/7)

Ковальчук Ірина Сергіївна, викладач кафедри іно-
земних мов Житомирського державного технологічного 
університету: «Формування професійно-комунікативної 
компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних 
закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському дер-
жавному університеті імені Івана Франка МОН України 
(10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 
43-14-17). Науковий керівник – Калініна Л. В., кандидат 
пед. наук, професор, професор кафедри міжкультурної 
комунікації та прикладної лінгвістики (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Ягупов В. В., доктор пед. наук, професор, професор ка-
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федри суспільних наук Гуманітарного інституту (Націо-
нальний університет оборони України імені Івана Черня-
ховського); Тарасенко С. М., кандидат пед. наук, завіду-
вач кафедри іноземних мов (Житомирський військовий 
інститут імені С. П. Корольова). (336/7)

Коротун Ольга Володимирівна, аспірант Житомир-
ського державного університету імені Івана Франка: «Ви-
користання хмаро орієнтованого середовища у навчанні 
баз даних майбутніх учителів інформатики» (13.00.10 – 
інформаційно-комунікаційні технології у освіті). Спец-
рада 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 – Кривонос О. М., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри прикладної математики та інформатики 
(Житомирський державний університет імені Івана Фран-
ка). Опоненти: Глазунова О. Г., доктор пед. наук, доцент, 
декан факультету інформаційних технологій (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України); Струтинська О. В., кандидат пед. наук, доцент, 
заступник декана з наукової та міжнародної діяльності 
факультету інформатики (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). (337/7)

Борисенко Денис Володимирович, старший викла-
дач кафедри технологій і дизайну Української інже-
нерно-педагогічна академії: «Методика використання 
комп’ютерного 3D проектування у навчанні майбутніх 
фахівців з дизайну» (13.00.10 – інформаційно-комуніка-
ційні технології в освіті). Спецрада Д 26.459.01 в Інституті 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Укра-
їни (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 
453-90-51). Науковий керівник – Рябчиков М. Л., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри технологій 
і дизайну (Українська інженерно-педагогічна академія). 
Опоненти: Яшанов С. М., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційних систем та технологій 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова); Алєксєєва С. В., кандидат пед. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
лабораторії професійної кар’єри (Інститут професійно-
технічної освіти НАПН України). (338/7)

Черних Володимир Володимирович, асистент кафе-
дри прикладної математики та інформатики Південно-
українського національного педагогічного університету 
імені К. Д. Ушинського: «Методика навчання майбутніх 
учителів інформатики знання-орієнтованих інформацій-
них систем» (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. 234-11-
08). Науковий керівник – Мазурок Т. Л., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри прикладної математики та 
інформатики (Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського). Опоненти: 

Триус Ю. В., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри комп’ютерних наук та інформаційних технологій 
управління (Черкаський державний технологічний уні-
верситет); Дем’яненко В. М., кандидат пед. наук, доцент, 
заступник директора (Інститут інформаційних технологій 
і засобів навчання НАПН України). (367/7)

Смірнов Сергій Володимирович, старший викладач 
Національного університету «Одеська морська ака-
демія»: «Формування конкурентоздатності майбутніх 
судноводіїв у процесі професійної підготовки у вищих 
морських навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-
40-98). Науковий керівник – Линенко А. Ф., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри музично-інструмен-
тальної підготовки (ДЗ «Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). 
Опоненти: Куликова Л. Б., доктор пед. наук, професор, 
перший проректор (Херсонська державна морська ака-
демія); Абабілова Н. М., кандидат пед. наук, доцент кафе-
дри перекладу (Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського). (395/7)

Задорожна Ганна Сергіївна, викладач Барського гу-
манітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Гру-
шевського: «Педагогічні умови правового виховання ді-
тей 6 – 7 років у взаємодії сім’ї і навчального закладу» 
(13.00.08 – дошкільна педагогіка). 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 – Рогальська-Яблонська І. П., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціаль-
ної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності 
(Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка). Опоненти: Мельник Н. І., доктор пед. 
наук, в. о. доцента кафедри дошкільної освіти Педаго-
гічного інституту (Київський університет імені Бориса 
Грінченка); Довбня С. О., кандидат пед. наук, старший ви-
кладач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти 
та дитячої творчості (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова). (396/7)

Рабецька Надія Леонідівна, викладач циклової комісії 
української мови та літератури ДВНЗ «Одеське морехід-
не училище рибної промисловості імені О. Соляника»: 
«Формування комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців соціономічної сфери у професійній підготовці» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранків-
ська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Оси-
пова Т. Ю., доктор пед. наук, професор, професор кафе-



72

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИПЕНЬ '18

дри педагогіки (ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). Опо-
ненти: Руденко Л. А., доктор пед. наук, професор, профе-
сор кафедри практичної психології та педагогіки (Львів-
ський державний університет безпеки життєдіяльності); 
Ткаченко К. О., кандидат пед. наук, старший викладач 
кафедри початкової освіти (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького). (397/7)

Ткаченко Анастасія Володимирівна, викладач спеці-
альних дисциплін ВНКЗ «Одеське театрально-художнє 
училище»: «Формування дизайнерської компетентності 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва у фаховій 
підготовці» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопор-
тофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий ке-
рівник – Пальшкова І. О., доктор пед. наук, професор, 
декан факультету початкового навчання (ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського»). Опоненти: Оршанський Л. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри технологічної та 
професійної освіти (Дрогобицький державний педагогіч-
ний університет імені Івана Франка); Томашевський В. В., 
кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри декора-
тивно-прикладного мистецтва та дизайну (ДВНЗ «Криво-
різький державний педагогічний університет»). (398/7)

Трофаїло Наталія Дмитрівна, аспірант Умансько-
го державного педагогічного університету імені Пав-
ла Тичини: «Підготовка майбутніх вихователів до со-
ціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку» 
(13.00.08 – дошкільна педагогіка). 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 – Рогальська-Яблонська І. П., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціаль-
ної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності 
(Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка). Опоненти: Мельник Н. І., доктор пед. 
наук, в. о. доцента кафедри дошкільної освіти (Київський 
університет імені Бориса Грінченка); Косенко Ю. М., кан-
дидат пед. наук, доцент, професор кафедри дошкільної 
освіти (Маріупольський державний університет). (399/7)

Пілевич Оксана Анатоліївна, директор Ірпінського 
державного коледжу економіки та права: «Формуван-
ня професійної культури майбутніх фахівців з фінансів 
і кредиту у вищих економічних навчальних закладах» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 26.062.15 у Національному авіаційному універ-
ситеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта 
Комарова, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий керівник – 
Петренко Л. М., доктор пед. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

дистанційного професійного навчання (Інститут профе-
сійно-технічної освіти НАПН України). Опоненти: Телова-
та М. Т., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
обліку та оподаткування (Національна академія статисти-
ки, обліку та оподаткування); Саркісова О. Ю., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 
(ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана»). (430/7)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Довгань Аліна Олександрівна, аспірант кафедри про-

педевтики внутрішньої медицини Вінницького національ-
ного медичного університету імені М. І. Пирогова: «Сома-
топсихічний фенотип хронічного обструктивного захво-
рювання легень: діагностика та ефективність лікування» 
(14.01.27 – пульмонологія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038, м. Київ, вул. 
Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий керівник – Кон-
стантинович Т. В., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (Вінниць-
кий національний медичний університет імені М. І. Пиро-
гова). Опоненти: Дзюблик О. Я., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач відділення технологій лікування неспеци-
фічних захворювань легень (ДУ «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН 
України»); Конопкіна Л. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 (ДЗ «Дніпро-
петровська медична академія МОЗ України»). (45/7)

Тарасова Валерія Ігорівна, асистент кафедри вну-
трішньої медицини № 1 Донецького національного ме-
дичного університету МОЗ України, м. Лиман: «Комор-
бідність гіпертонічної хвороби та синдрому подразненого 
кишечника, клініко-патогенетичні особливості, оптиміза-
ція лікування» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада 
Д 64.600.04 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. На-
уки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Дорофє-
єв А. Е., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
терапії (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Звя-
гінцева Т. Д., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри гастроентерології (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України); Пасієшвілі Л. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загаль-
ної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 
України). (131/7)

Рибка Олена Сергіївна, асистент кафедри педіатрії 
№ 1 та неонатології Харківського національного медич-
ного університету: «Значення інсуліносенситивності в 
толерантності до фізичних навантажень та формуван-
ні кардіометаболічного ризику у дітей з ожирінням» 
(14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 64.600.04 у Харківсько-
му національному медичному університеті МОЗ України 
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(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науко-
вий керівник – Чайченко Т. В., доктор мед. наук, доцент, 
професор кафедри педіатрії № 1 та неонатології (Харків-
ський національний медичний університет МОЗ України). 
Опоненти: Леженко Г. О., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри госпітальної педіатрії (Запорізький 
державний медичний університет МОЗ України); Пархо-
менко Л. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри підліткової медицини (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України). (134/7)

Романова Валентина Олександрівна, аспірант кафе-
дри внутрішньої медицини № 1 Вінницького національ-
ного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ 
України: «Оптимізація діагностики та лікування деста-
білізації ішемічної хвороби серця на підставі визначен-
ня маркерів неспецифічного системного запалення та 
функції ендотелію» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада 
Д 64.600.04 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. На-
уки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Кузьміно-
ва Н. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). 
Опоненти: Кравчун П. Г., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри внутрішньої медицини № 2 і клінічної 
імунології та алергології імені академіка Л. Т. Малої (Хар-
ківський національний медичний університет МОЗ Украї-
ни); Волков В. І., доктор мед. наук, професор, провідний 
співробітник відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби 
серця (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Ма-
лої НАМН України»). (135/7)

Моісеєнко Антон Сергійович, молодший науковий 
співробітник ДУ «Інститут загальної та невідкладної хі-
рургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»: «Оптимізація 
хірургічного лікування хворих на ускладнений непрохід-
ністю колоректальний рак, з врахуванням тяжкості ен-
догенної інтоксикації» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 
64.600.01 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; 
тел. 707-73-27). Науковий керівник – Бойко В. В., доктор 
мед. наук, член-кореспондент НАМН України, професор 
(ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені 
В. Т. Зайцева НАМН України»), завідувач кафедри хірур-
гії № 1, директор (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Шапринський В. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії 
№ 1 (Вінницький національний медичний університет 
МОЗ України). Цівенко О. І., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри хірургічних хвороб (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна МОН Украї-
ни). (136/7)

Мохамед Мохамед Феді, аспірант кафедри терапії, 
клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «Запорізь-
ка медична академія післядипломної освіти МОЗ Украї-

ни»: «Турбулентність і варіабельність серцевого ритму, 
системне запалення та ремоделювання серця у хворих 
на інфаркт міокарда» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада 
Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вер-
надського, 9; тел. (056) 741-73-46) та ДУ «Інститут га-
строентерології НАМН України» (49074, м. Дніпро, просп. 
Слобожанський, 96; тел. (0562) 27-59-16). Науковий ке-
рівник – Фуштей І. М., доктор мед. наук, професор, про-
ректор з наукової роботи (ДЗ «Запорізька медична ака-
демія післядипломної освіти МОЗ України»). Опоненти: 
Потабашній В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Украї-
ни»); Швед М. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (137/7)

Авраменко Ірина Вікторівна, асистент кафедри сімей-
ної медицини ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України»: «Клініко-функціональний статус та 
прогнозування віддалених наслідків у хворих з негоспі-
тальною пневмонією тяжкого перебігу» (14.01.27 – пуль-
монологія). 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 – Перцева Т. О., доктор мед. 
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, ректор 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
Опоненти: Дзюблик О. Я., доктор мед. наук, професор, за-
відувач відділення технологій лікування неспецифічних за-
хворювань легень (ДУ «Національний інститут фтизіатрії 
і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»); 
Островський М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних 
хвороб (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-
ний університет» МОЗ України). (139/7)

Глазунов Анатолій Олегович, очний аспірант кафедри 
ортопедичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська ме-
дична академія МОЗ України»: «Клініко-функціональне 
обґрунтування методики отримання відбитків при повно-
му знімному протезуванні» (14.01.22 – стоматологія). 
Спецрада Д 08.601.04 у ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володи-
мира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий 
керівник – Фастовець О. О., доктор мед. наук, доцент, 
завідувач кафедри ортопедичної стоматології (ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України»). Опо-
ненти: Нідзельський М. Я., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стома-
тологів-ортопедів (ВДНЗУ «Українська медична стомато-
логічна академія»); Лабунець В. А., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач відділу ортопедичної стоматології (ДУ 
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 
України»). (140/7)
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Мартинюк Дар’я Ігорівна, асистент кафедри отори-
ноларингології з офтальмологією ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія»: «Клініко-патогене-
тичне обґрунтування методів лікування передньої іше-
мічної оптичної нейропатії» (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: Веселовська З. Ф., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри хірургії 2 (ПВНЗ «Київ-
ський медичний університет»); Недзвецька О. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри офтальмоло-
гії (Харківська медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України). (142/7)

Михальчик Сергій Валерійович, старший лаборант 
кафедри офтальмології Запорізького національного 
медичного університету МОЗ України: «Корекція мета-
болічних порушень у профілактиці та лікуванні діабетич-
ної ретинопатії» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 
26.613.05 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56, 408-05-36). Науко-
вий керівник – Завгородня Н. Г., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри офтальмології (Запорізький 
державний медичний університет МОЗ України). Опонен-
ти: Бездітко П. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри офтальмології (Харківський національний ме-
дичний університет МОЗ України); Веселовська Н. М., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірур-
гії 2 (ПВНЗ «Київський медичний університет»). (143/7)

Тульчинський Геннадій Віталійович, начальник ней-
рохірургічного відділення клініки нейрохірургії та нев-
рології Військово-медичного клінічного центру Цен-
трального регіону Міноборони України: «Краніоплас-
тика дефектів черепа з використанням біокерамічних 
трансплантатів» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 
26.557.01 у ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка 
А. П. Ромоданова НАМН України» (04050, м. Київ, вул. 
П. Майбороди, 32; тел./факс (044) 483-95-73). Науковий 
керівник – Данчин А. О., доктор мед. наук, начальник 
клініки нейрохірургії (Головний військово-клінічний 
медичний центр «Головний військовий клінічний гос-
піталь» Міноборони України). Опоненти: Поліщук М. Є., 
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН 
України, завідувач кафедри нейрохірургії (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України); Сірко А. Г., доктор мед. наук, доцент, 
завідувач відділення церебральної нейрохірургії № 2 
(КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені 
І. І. Мечникова»), доцент кафедри нервових хвороб та 
нейрохірургії ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України»). (145/7)

Бортнік Ігор Миколайович, лікар-нейрохірург відді-
лення ендоваскулярної судинної та загальної нейрохі-
рургії ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії НАМН України»: «Ендоваскуляр-
не лікування хворих при поєднанні артеріовенозних 
мальформацій та аневризм судин головного мозку» 
(14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 у ДУ 
«Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромодано-
ва НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 
32; тел./факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – 
Щеглов Д. В., доктор мед. наук, директор (ДУ «Науково-
практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
НАМН України»). Опоненти: Поліщук М. Є., доктор мед. 
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, за-
відувач кафедри нейрохірургії (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Нетлюх А. М., доктор мед. наук, доцент, доцент 
кафедри невропатології і нейрохірургії ФПО (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Га-
лицького МОЗ України). (146/7)

Чернякова Ганна Михайлівна, аспірант кафедри 
мікробіології, вірусології та імунології імені Д. П. Гри-
ньова Харківського національного медичного універси-
тету МОЗ України: «Експериментальне обґрунтування 
застосування антибактеріальних препаратів у комбіна-
ції з нанокомпозитами для лікування опікових інфек-
цій» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада К 05.600.05 у 
Вінницькому національному медичному університеті іме-
ні М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. 
Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – 
Мінухін В. В., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені 
Д. П. Гриньова (Харківський національний медичний уні-
верситет МОЗ України). Опоненти: Ковальчук В. П., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри мікробіоло-
гії (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України); Бобир В. В., кандидат мед. 
наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). (148/7)

Задніпряна Ольга Ігорівна, аспірант кафедри дермато-
венерології Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Особливості 
перебігу і тактика ведення хворих на акне інфертильних 
жінок» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). Спецра-
да Д 26.613.03 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (041112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). На-
уковий консультант – Літус О. І., доктор мед. наук, доцент. 
Опоненти: Айзятулов Р. Ф., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри дерматовенерології та косметології 
(Донецький національний медичний університет, м. Ли-
ман); Болотна Л. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри дерматовенерології (Харківська медична акаде-
мія післядипломної освіти МОЗ України). (150/7)
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Зайцева Євгенія Миколаївна, завідувач кардіоревма-
тологічного відділення КЗОЗ «Харківська міська дитяча 
клінічна лікарня № 24»: «Прогнозування перебігу суглобо-
вої форми ювінільного ревматоїдного артриту» (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). Науко-
вий керівник – Лебець І. С., доктор мед. наук, професор, 
головний науковий співробітник (ДУ «Інститут охорони 
здоров’я дітей та підлітків НАМН України»). Опоненти: Гон-
чарь М. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри педіатрії № 1 та неонатології (Харківський національ-
ний медичний університет МОЗ України); Марушко Т. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 
№ 2 (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (151/7)

Валько Олеся Олексіївна, асистент кафедри анато-
мії людини та гістології Медичного факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН Укра-
їни: «Структурні зміни лімфатичних вузлів при дії на 
організм опіоїдів (експериментальне дослідження)» 
(14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 20.601.02 
у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керів-
ник – Головацький А. С., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри анатомії людини та гістології (Ме-
дичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України). Опоненти: Гумінський Ю. Й., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії 
людини (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Кущ О. Г., доктор біол. 
наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіоло-
гії (Запорізький державний медичний університет МОЗ 
України). (152/7)

Молчанова Олена Олександрівна, лікар-психіатр 
КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня імені Ми-
коли Галицького»: «Нейрокогнітивні розлади і соціаль-
не функціонування у хворих на параноїдну шизофренію 
(діагностика, клініка, лікування)» (14.01.16 – психіатрія). 
Спецрада К 26.620.01 в Українському НДІ соціальної 
і судової психіатрії та наркології МОЗ України (04080, 
м. Київ, вул. Кирилівська, 103; тел. 468-32-15). Науковий 
керівник – Дзеружинська Н. О., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри психіатрії та наркології (Націо-
нальний медичний університет імені академіка О. О. Бо-
гомольця МОЗ України). Опоненти: Пішель В. Я., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділу медико-соціаль-
них проблем терапії психічних розладів (Український НДІ 
соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ Украї-
ни); Мішиєв В. Д., доктор мед. наук, професор, директор 
(ТМО «Психіатрія» у м. Києві). (153/7)

Калугін Ігор Віталійович, головний лікар КЛПУ «Місь-
ка психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполь»: «Оптиміза-

ція терапії психічних розладів у пацієнтів похилого віку 
з поліморбідністю» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада К 
26.620.01 в Українському НДІ соціальної і судової пси-
хіатрії та наркології МОЗ України (04080, м. Київ, вул. 
Кирилівська, 103; тел. 468-32-15). Науковий керівник – 
Осуховська О. С., доктор мед. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
соціальної та клінічної наркології (Український НДІ со-
ціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України). 
Опоненти: Пустовойт М. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри психіатрії та наркології (Одеський на-
ціональний медичний університет); Чабан О. С., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри психосоматич-
ної медицини і психотерапії (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (154/7)

Кубаш Володимир Іванович, лікар ортопедичного від-
ділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Ан-
дрія Новака: «Діагностика та лікування посттравматичного 
остеомієліту довгих кісток у хворих в умовах дефіциту 
йоду» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 
64.607.01 у ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені 
професора М. І. Ситенка НАМН України» (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 80; тел. (057) 725-14-10). Науковий керів-
ник – Шимон В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної хірургії з курсами травматології, опе-
ративної хірургії та судової медицини (Медичний факуль-
тет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України). Опоненти: Істомін А. Г., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної 
медицини (Харківський національний медичний універси-
тет МОЗ України); Климовицький Ф. В., доктор мед. наук, 
доцент, завідувач кафедри травматології, ортопедії та вій-
ськово-польової хірургії (Донецький національний медич-
ний університет МОЗ України, м. Лиман). (156/7)

Борисенко Володимир Васильович, асистент кафе-
дри психіатрії, наркології та медичної психології ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України: «Клініко-психопатологічні особливості запійних 
форм алкогольної залежності з урахуванням геліогеофі-
зичних факторів і біологічних ритмів» (14.01.17 – нарко-
логія). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, 
психіатрії та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-33-87). Науковий 
керівник – Животовська Л. В., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри психіатрії, наркології та медичної 
психології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). Опоненти: Сосін І. К., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри наркології (Хар-
ківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України); Аймедов К. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри психології (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). (157/7)

Шинкарук Тетяна Андріївна, завідувач відділення 
репродуктивного здоров’я Міського пологового будинку 
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№ 2 м. Києва: «Родинно-орієнтовані технології при ба-
гатоплідній вагітності» (14.01.01 – акушерство та гіне-
кологія). 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 перина-
тології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Бой-
ко В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства і гінекології (Медичний інститут Сумського 
державного університету МОН України); Диндар О. А., 
доктор мед. наук, доцент, доцент кафедри акушерства 
та гінекології № 2 (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (159/7)

Гладенко Світлана Євгеніївна, завідувач гінеколо-
гічного відділення КУ «Сумська міська клінічна лікарня 
№ 1»: «Оптимізація хірургічного лікування поєднаної 
патології матки та генітального пролапсу» (14.01.01 – 
акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керівник – Кузьо-
менська М. Л., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри акушерства і гінекології (Медичний інститут 
Сумського державного університету МОН України). Опо-
ненти: Суханова А. А., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри акушерства, гінекології та репродуктоло-
гії (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Лещева Т. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гі-
некології і педіатрії (Дніпропетровський медичний інсти-
тут традиційної і нетрадиційної медицини). (160/7)

Лукач Павло Михайлович, завідувач кардіохірургічно-
го відділення Закарпатського обласного клінічного карді-
ологічного диспансеру: «Хірургічне лікування набутих вад 
серця з використанням біологічних протезів» (14.01.04 – 
серцево-судинна хірургія). Спецрада Д 26.555.01 у ДУ 
«Національний інститут серцево-судинної хірургії іме-
ні М. М. Амосова НАМН України» (03110, м. Київ, вул. 
М. Амосова, 6; тел. (044) 275-43-22). Науковий керівник – 
Лазоришинець В. В., доктор мед. наук, професор, акаде-
мік НАМН України, директор (ДУ «Національний інститут 
серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН 
України»). Опоненти: Довгань О. М., доктор мед. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу біотка-
нинної і реконструктивної хірургії (ДУ «Науково-практич-
ний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії 
МОЗ України»); Бабляк О. Д., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, керівник кардіохірургічного цен-
тру (Медична мережа «Добробут»). (161/7)

Атаманчук Ірина Миколаївна, лікар акушер-гінеколог 
ТОВ «Клініка генетики репродукції “Вікторія”», м. Київ: 

«Профілактика порушень гемостазу у жінок після про-
ведення запліднення in vitro» (14.01.01 – акушерство та 
гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній ме-
дичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 
205-49-82). Науковий керівник – Жук С. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінеко-
логії та медицини плода (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
Опоненти: Венцківська І. Б., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри акушерства, гінекології № 1 (Націо-
нальний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Чечуга С. Б., доктор мед. наук, доцент, до-
цент кафедри акушерства і гінекології № 2 (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). (162/7)

Дяк Крістіна Вікторівна, викладач коледжу Буковин-
ського державного медичного університету, м. Чернівці: 
«Прогнозування та попередження передчасних пологів 
у вагітних групи ризику» (14.01.01 – акушерство та гіне-
кологія). 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 – Юзько О. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гіне-
кології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет»). Опоненти: Жук С. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства, гінеколо-
гії та медицини плода (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); 
Булавенко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства і гінекології № 2 (Вінницький націо-
нальний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ 
України). (163/7)

Манченко Анна Олександрівна, провідний інженер 
відділу експериментальної кріомедицини Інституту проб-
лем кріобіології і кріомедицини НАН України: «Вплив 
низьких температур і потоків електронів на тканини 
перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні 
(експериментальне дослідження)» (14.01.35 – кріоме-
дицина). Спецрада Д 64.242.01 в Інституті проблем кріо-
біології і кріомедицини НАН України (61016, м. Харків, 
вул. Переяславська, 23; тел. (057) 373-41-43). Науко-
вий керівник – Сандомирський Б. П., доктор мед. наук, 
професор (Інститут проблем кріобіології і кріомедици-
ни НАН України). Опоненти: Шепітько В. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології 
та ембріології (ВДНЗУ «Українська медична стоматоло-
гічна академія» МОЗ України); Криворотько І. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділення невідкладної 
хірургії, травматичного шоку, військової хірургії з хірур-
гією надзвичайних ситуацій з анестезіологічною групою 
і палатою інтенсивної терапії (ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»). 
(165/7)
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Нікуліна Анна Олексіївна, асистент кафедри педіа-
трії 1 та медичної генетики ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України»: «Клініко-генетичні особли-
вості ожиріння у дітей з поліморфізмами гена лактази» 
(14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 26.003.04 у Національ-
ному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ 
України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 
234-40-62). Науковий керівник – Абатуров О. Є., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 1 (ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
Опоненти: Марушко Ю. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти (Ін-
ститут післядипломної освіти Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця); Шадрін О. Г., док-
тор мед. наук, професор, завідувач відділення проблем 
харчування та соматичних захворювань у дітей ранньо-
го віку (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
НАМН України»). (166/7)

Немальцова Катерина Володимирівна, молодший на-
уковий співробітник відділу радіології ДУ «Інститут медич-
ної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України»: «Діа-
гностична значущість пухлинасоційованого маркера НЕ-4 
у хворих на рак яєчників» (14.01.07 – онкологія). Спец-
рада Д 64.609.01 у Харківській академії післядипломної 
освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; 
тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Сухіна О. М., 
доктор мед. наук, професор, головний науковий співро-
бітник відділу радіології (ДУ «Інститут медичної радіо-
логії імені С. П. Григор’єва НАМН України»). Опоненти: 
Думанський Ю. В., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, професор кафедри онкології 
та радіології (Донецький національний медичний універси-
тет МОЗ України, м. Лиман); Свінціцький В. С., доктор мед. 
наук, завідувач науково-дослідного відділення онкогінеко-
логії (Національний інститут раку МОЗ України). (186/7)

Хвисюк Марія Олексіївна, аспірант кафедри терапії, 
нефрології та загальної практики – сімейної медицини 
Харківської медичної академії післядипломної освіти 
МОЗ України: «Оптимізація лікування хворих на іше-
мічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 
2 типу на підставі вивчення Р-селектину та галектину-3» 
(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 – Більченко О. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри терапії, нефрології 
та загальної практики – сімейної медицини (Харківська 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України). 
Опоненти: Колеснікова О. В., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Ма-
лої НАМН України»); Князькова І. І., доктор мед. наук, 
професор, в. о. завідувача кафедри клінічної фармако-
логії (Харківський національний медичний університет 
МОЗ України). (188/7)

Самойлова Світлана Олегівна, асистент кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ 
України: «Оптимізація діагностики та корекція порушень 
плазмово-тромбоцитарного гемостазу при гіпертонічній 
хворобі в поєднанні з хронічним обструктивним захворю-
ванням легень» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада 
Д 64.600.04 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. На-
уки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Нетяжен-
ко В. З., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики вну-
трішньої медицини № 1 (Національний медичний універ-
ситет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: 
Крахмалова О. О., доктор мед. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу кардіопульмонології (ДУ 
«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН 
України»); Кравченко А. М., доктор мед. наук, доцент, 
завідувач наукового відділу внутрішньої медицини (ДНУ 
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 
медицини» ДУС). (190/7)

Ходжуж Мохаммад І. М., асистент кафедри онкології 
та медичної радіології ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»: «Обґрунтування ефективності 
системного лікування раку молочної залози в залежності 
від індексу маси тіла» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 
64.609.01 у Харківській медичній академії післядиплом-
ної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 
58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Бондарен-
ко І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
онкології та медичної радіології (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»). Опоненти: Смолан-
ка І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач НДВ пухлин 
грудної залози та її реконструктивної хірургії (Національ-
ний інститут раку МОЗ України); Ковальов О. О., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології (ДЗ 
«Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України»). (191/7)

Тарасенко Сергій Олександрович, лікар-анестезіолог 
відділення анестезіології та інтенсивної терапії Україн-
ського науково-практичного центру ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ Украї-
ни: «Персоніфікований підхід до періопераційного анес-
тезіологічного менеджменту тиреоїдектомій у пацієнтів 
з синдромом тиреотоксикозу» (14.01.30 – анестезіоло-
гія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 64.609.04 у Хар-
ківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ 
України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 
711-35-56). Науковий керівник – Дубров С. О., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії (Національний медичний універси-
тет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: По-
стернак Г. І., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри анестезіології, реаніматології та невідкладних ста-
нів (ДЗ «Луганський державний медичний університет» 
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МОЗ України, м. Рубіжне); Черній В. І., доктор мед. наук, 
професор, член-кореспондент НАМИ України, головний 
науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної 
хірургії (ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини» ДУС). (192/7)

Чорній Арсеній Володимирович, асистент кафедри 
терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» 
МОЗ України: «Оптимізація фармакотерапії захворювань 
пародонта на тлі первинного гіпотиреозу шляхом комбі-
нованого застосування антисептика та імуномодулятора» 
(14.01.28 – клінічна фармакологія). Спецрада Д 41.600.01 
в Одеському національному медичному університеті МОЗ 
України (65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 
723-33-24). Науковий керівник – Шманько В. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри фармакології з 
клінічною фармакологією (ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го» МОЗ України). Опоненти: Величко В. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини 
та загальної практики (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України); Купновицька І. Г., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармако-
логії і фармакотерапії (ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет» МОЗ України). (260/7)

Тофан Наталія Вікторівна, асистент кафедри вну-
трішньої медицини № 2 Одеського національного медич-
ного університету МОЗ України: «Критерії ефективності 
та безпечності фармакотерапії первинної артеріальної 
гіпертензії, поєднаної з ішемічною хворобою серця, у 
літніх пацієнтів» (14.01.28 – клінічна фармакологія). 
Спецрада Д 41.600.01 в Одеському національному ме-
дичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, 
Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). Науковий 
керівник – Штанько В. А., кандидат мед. наук, доцент, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (Одесь-
кий національний медичний університет МОЗ України). 
Опоненти: Яковлева О. О., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри клінічної фармації і клінічної фарма-
кології (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Хухліна О. С., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої ме-
дицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універси-
тет» МОЗ України). (261/7)

Криворучко Таїсія Миколаївна, начальник невроло-
гічного відділення військової частини А4554 Міноборони 
України (м. Луцьк), заочний аспірант кафедри фарма-
кології та клінічної фармакології ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»: «Нейротропні ефекти 
амантадина сумісно з цитиколіном та гліцином за умов 
експериментального паркінсонізму» (14.03.05 – фар-
макологія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському націо-
нальному медичному університеті МОЗ України (65082, 

м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). 
Науковий керівник – Макаренко О. В., доктор мед. наук, 
доцент, професор кафедри соціальної медицини, орга-
нізації та управління охороною здоров’я (ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: 
Волощук Н. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри фармакології (Вінницький національний ме-
дичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); 
Дев’яткіна Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри експериментальної та клінічної фармакології з 
клінічною імунологією та алергологією (ВДНЗУ «Україн-
ська медична стоматологічна академія» МОЗ України). 
(262/7)

Покотило Віра Юріївна, лікар судово-медичний екс-
перт відділу комісійних судово-медичних експертиз 
Львівського обласного бюро судово-медичної експерти-
зи: «Морфологічні особливості міокарда та його гемо- 
мікроциркуляторного русла за умов впливу опіоїду в екс-
перименті» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада 
Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). На-
уковий керівник – Матешук-Вацеба Л. Р., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії 
(Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького). Опоненти: Попадинець О. Г., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії люди-
ни (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» МОЗ України); Фоміна Л. В., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри анатомії людини 
(Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). (265/7)

Задорожна Крістіна Олегівна, лікар-хірург Відділення 
ТОВ «Медичний центр «Добробут-поліклініка «Лікуваль-
но-діагностичний центр «Добробут»: «Оптимізація діа-
гностично-лікувальної тактики при гострому панкреатиті 
у хворих з ожирінням» (14.01.03 – хірургія). Спецрада 
Д 26.003.03 у Національному медичному університе-
ті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, 
бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий 
керівник – Дронов О. І., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри загальної хірургії № 1 (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Хомяк І. В., доктор мед. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу хірургії підшлун-
кової залози та реконструктивної хірургії жовчних проток 
(ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 
імені О. О. Шалімова НАМН України»); Шевчук І. М., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 
та кардіохірургії (ВДНЗ «Івано-Франківський національ-
ний медичний університет» МОЗ України). (267/7)

Мельничук Юрій Миколайович, асистент кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
Львівського національного медичного університету імені 
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Данила Галицького МОЗ України: «Оптимізація профі-
лактики утворення патологічних післяопераційних рубців 
шкіри обличчя» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 
35.600.01 у Львівському національному медичному уні-
верситеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; (032) 275-76-32). Науковий 
керівник – Огоновський Р. З., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри хірургічної стоматології та ще-
лепно-лицевої хірургії (Львівський національний медич-
ний університет імені Данила Галицького МОЗ України). 
Опоненти: Яковенко Л. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії дитячого віку (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Нагір-
ний Я. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри хірургічної стоматології (ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» 
МОЗ України). (268/7)

Личковська Олександра Любомирівна, асистент ка-
федри терапевтичної стоматології Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галиць-
кого: «Клініко-лабораторне обґрунтування використання 
фотодинамотерапії в комплексному лікуванні хворих на 
генералізований пародонтит» (14.01.22 – стоматологія). 
Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет» МОЗ України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-
95). Науковий керівник – Мельничук Г. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматоло-
гії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» МОЗ України). Опоненти: Борисенко А. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапев-
тичної стоматології (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця); Петрушанко Т. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної сто-
матології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). (444/7)

Солдатюк Василь Михайлович, асистент кафедри сто-
матології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет»: 
«Удосконалення хірургічної підготовки хворих з частко-
вими дефектами зубних рядів до ортопедичного лікуван-
ня» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 20.601.01 у 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – 
Рожко М. М., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти 
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет»). Опоненти: Аветіков Д. С., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології, 
щелепно-лицевої хірургії з реконструктивною хірургією 
голови та шиї (ВДНЗУ «Українська медична стоматоло-
гічна академія» МОЗ України); Лабунець В. А., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділення ортопедич-

ної стоматології (ДУ «Інститут стоматології та щелепно- 
лицевої хірургії НАМН України»). (445/7)

Марценяк Ігор Валеріанович, заступник начальника 
навчального відділу Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича: «Анатомічні особливості 
щічної ділянки у плодів людини» (14.03.01 – нормальна 
анатомія). Спецрада К 76.600.01 у ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України (58002, 
м. Чернівці, Театральна площа, 2; тел. (0372) 55-37-54). 
Науковий керівник – Олійник І. Ю., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри патологічної анатомії (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України). Опоненти: Масна З. З., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри оперативної хірургії з топогра-
фічною анатомією (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України); Жу-
раківська О. Я., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри анатомії людини (ДВНЗУ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України). 
(446/7)

Шпотюк Ольга Орестівна, асистент кафедри орто-
донтії Львівського національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького МОЗ України: «Порівняльна 
оцінка композитних реставрацій жувальної групи зубів у 
дітей» (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 ке-
рівник – Безвушко Е. В., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри ортодонтії (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України). Опоненти: Авдєєв О. В., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри дитячої стоматології (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Назарян Р. С., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології ди-
тячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплан-
тології (Харківський національний медичний університет 
МОЗ України). (447/7)

Виклюк Ігор Васильович, асистент кафедри ортопе-
дичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет»: «Комплексне обґрун-
тування новітніх методик лікування хворих із відсутніс-
тю коронкової частини зуба» (14.01.22 – стоматологія). 
Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний 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 уні-
верситет»). Опоненти: Костенко Є. Я., доктор мед. наук, 
професор, декан стоматологічного факультету, профе-
сор кафедри ортопедичної стоматології (Ужгородський 
національний університет МОН України); Макєєв В. Ф., 
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доктор мед. наук, професор, професор кафедри орто-
педичної стоматології (Львівський національний медич-
ний університет імені Данила Галицького МОЗ України). 
(448/7)

Янішевський Костянтин Арнольдович, асистент ка-
федри терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський ме-
дичний університет»: «Клініко-патогенетичні механізми 
взаємозв’язку і взаємообтяження захворювань паро-
донта при ішемічній хворобі серця та шляхи їх корекції» 
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.613.09 у Націо-
нальній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Доро-
гожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). Науковий керівник – 
Мазур І. П., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри стоматології Інституту стоматології (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України). Опоненти: Борисенко А. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 
стоматології (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України); Скрипніков П. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри післядипломної 
освіти лікарів-стоматологів (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України). (449/7)

Лозинська Любов Юріївна, асистент кафедри хірургії 
№ 1 Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького МОЗ України: «Оцінка ризику 
розвитку новоутворень при хворобі Крона для вибо-
ру адекватної хірургічної тактики» (14.01.03 – хірургія). 
Спецрада Д 35.600.01 у Львівському національному ме-
дичному університеті імені Данила Галицького МОЗ Укра-
їни (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-
32). Науковий керівник – Лукавецький О. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Львів-
ський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України). Опоненти: Тамм Т. І., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії та прок-
тології (Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України); Фелештинський Я. П., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктоло-
гії (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (451/7)

Слобода Мар’яна Тарасівна, асистент кафедри орто-
донтії Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького МОЗ України: «Прогнозу-
вання розвитку та профілактика захворювань пародонта 
у осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями» 
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 35.600.01 у Львів-
ському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. 
Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – 
Заболотний Т. Д., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри терапевтичної стоматології ФПДО (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого МОЗ України). Опоненти: Лучинський М. А., доктор 

мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 
стоматології (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України); 
Білоклицька Г. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри терапевтичної стоматології (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). (452/7)

Кінаш Юрій Олегович, асистент кафедри терапев-
тичної стоматології ФПДО Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 
України: «Особливості діагностики функціональних 
розладів скронево-нижньощелепних суглобів при по-
рушенні оклюзійних співвідношень та методи їх корек-
ції» (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 ке-
рівник – Риберт Ю. О., доктор мед. наук, доцент, доцент 
кафедри терапевтичної стоматології ФПДО (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Га-
лицького МОЗ України). Опоненти: Король Д. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики 
ортопедичної стоматології (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України); Павленко О. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стома-
тології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (453/7)

Кріштафор Дар’я Артурівна, очний аспірант кафе-
дри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини не-
відкладних станів ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»: «Якісна та кількісна корекція по-
повнення крововтрати при інтенсивній терапії політрав-
ми» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). 
Спецрада Д 08.601.01 у ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володи-
мира Вернадського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий 
керівник – Клигуненко О. М., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної тера-
пії та медицини невідкладних станів ФПО (ДЗ «Дніпро-
петровська медична академія МОЗ України»). Опоненти: 
Ткаченко Р. О., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри акушерства, гінекології та репродуктології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика); Дубров С. О., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
(Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (455/7)

Крикун Марина Сергіївна, асистент кафедри хірургії, 
травматології та ортопедії ФПО ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»: «Діагностика та прогно-
зування місцевих ускладнень в комплексному лікуванні 
некротичного панкреатиту» (14.01.03 – хірургія). Спецра-
да Д 08.601.01 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вер-
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надського, 9; тел. (056) 713-52-57). Науковий керівник – 
Десятерик В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії, травматології та ортопедії ФПО (ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
Опоненти: Ярешко В. Г., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри хірургії та малоінвазивних технологій 
(ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної осві-
ти МОЗ України»); Андрющенко В. П., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Львів-
ський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України). (456/7)

Матяш Людмила Олександрівна, асистент кафедри 
загальної практики (сімейної медицини) Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця: «Осо-
бливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної 
рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки 
залежно від кишкового мікробіому» (14.01.36 – гастро-
ентерологія). Спецрада Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 741-73-
46) та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» 
(49074, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96; тел. (0562) 
27-59-16). Науковий керівник – Пєрєдєрій В. Г., доктор 
мед. наук, професор, головний науковий консультант 
(Українсько-німецький гастроентерологічний центр ВYК-
КИЕВ). Опоненти: Чухрієнко Н. Д., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри сімейної медицини ФПО (ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); 
Сергієнко О. І., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри гастроентерології (Харківська медична академія 
післядипломної освіти). (457/7)

Доценко Юрій Романович, лікар-уролог дитячий хі-
рургічного відділення Івано-Франківської обласної ди-
тячої клінічної лікарні: «Оптимізація тактики хірургічно-
го лікування дітей з абдомінальною ретенцією яєчка» 
(14.01.09 – дитяча хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у 
Вінницькому національному медичному університеті іме-
ні М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. 
Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – 
Переяслов А. А., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри дитячої хірургії (Львівський національний ме-
дичний університет імені Данила Галицького МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Конопліцький В. С., доктор мед. наук, 
доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України); Притула В. П., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри дитячої хірургії (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Укра-
їни). (458/7)

Люта Ольга Олександрівна, асистент кафедри пси-
хіатрії, наркології та медичної психології ДВНЗ «Тер-
нопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського» МОЗ України: «Патогенетичні осо-
бливості функціональних, метаболічних і морфологічних 

порушень серця в динаміці гострого ураження легень» 
(14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 76.600.02 
у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універси-
тет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Театраль-
на, 2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий керівник – Гуди-
ма А. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
медицини катастроф та військової медицини (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Замор-
ський І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри фармакології (ВДНЗУ «Буковинський державний ме-
дичний університет» МОЗ України); Регеда М. С., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фі-
зіології (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України). (459/7)

Скочило Ольга Володимирівна, асистент кафедри хі-
рургічної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ 
України: «Механізми регенерації експериментальних де-
фектів нижніх щелеп щурів при застосуванні матеріалу 
на основі гідроксиапатиту та полілактиду» (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 – Мисула І. Р., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної 
реабілітації (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). 
Опоненти: Заморський І. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри фармакології (ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України); Ого-
новський Р. З., доктор мед. наук, професор кафедри хі-
рургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Львів-
ський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України). (460/7)

Ткач Оксана Борисівна, асистент кафедри терапев-
тичної стоматології Національного медичного універси-
тету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Експеримен-
тально-клінічне обґрунтування застосування мукозаль-
ного гелю, модифікованого наночастинками золота, у 
комплексному лікуванні генералізованого пародонтита» 
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.613.09 у Націо-
нальній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Доро-
гожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). Науковий керівник – 
Борисенко А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри терапевтичної стоматології (Національний ме-
дичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). 
Опоненти: Мазур І. П., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри стоматології Інституту стоматології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Герелюк В. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної сто-
матології (Івано-Франківський національний медичний 
університет МОЗ України). (461/7)
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Потапенко Анна Василівна, лікар-ендокринолог КЗ 
«Харківська міська поліклініка № 26»: «Оптимізація діа-
гностики та лікування неалкогольної жирової хвороби 
печінки в поєднанні з субклінічним гіпотиреозом на під-
ставі оцінки кардіометаболічних змін» (14.01.02 – вну-
трішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському 
національному медичному університеті МОЗ України 
(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). На-
уковий керівник – Колеснікова О. В., доктор мед. наук, 
заступник директора з наукової роботи (ДУ «Національ-
ний інститут імені Л. Т. Малої НАМН України»). Опоненти: 
Журавльова Л. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 
України); Вірстюк Н. Г., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри внутрішньої медицини стоматологіч-
ного факультету (ДВНЗ «Івано-Франківський медичний 
університет»). (462/7)

Аліфер Ольга Олександрівна, асистент кафедри за-
гальної практики (сімейної медицини) Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця: «Оцін-
ка якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією в 
практиці сімейного лікаря» (14.01.38 – загальна практи-
ка – сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ «За-
порізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. 
(061) 279-16-38). Науковий керівник – Барна О. М., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної 
практики (сімейної медицини) (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Потабаш-
ній В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України»); Воло-
шина О. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри загальної практики та медичної реабілітації (Одесь-
кий національний медичний університет МОЗ України). 
(506/7)

Медвідь Ігор Ігорович, асистент кафедри мікробіоло-
гії, вірусології та імунології ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені  І. Я. Горбачевсько-
го» МОЗ України: «Особливості вегетативного статусу, 
лікування та реабілітації при коморбідності гіпертонічної 
хвороби з хронічним панкреатитом» (14.01.38 – загальна 
практика – сімейна медицина). Спецрада Д 17.613.02 у 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; 
тел. (061) 279-16-38). Науковий керівник – Бабінець Л. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри первин-
ної медико-санітарної допомоги та загальної практики – 
сімейної медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ 
України). Опоненти: Кошля В. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної 
медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії (ДЗ 
«Запорізька медична академія післядипломної освіти 

МОЗ України»); Пасієшвілі Л. М., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної 
медицини та внутрішніх хвороб (Харківський національ-
ний медичний університет). (507/7)

Ахмад Салех Халяф Салама, Стоматологічний Меді-
кал центр, Альсальмия, Кувейт: «Вплив функціонального 
стану щелепно-лицевої області у дітей на розвиток зубо-
щелепних деформацій та можливості їх ранньої корек-
ції» (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 керів-
ник – Дрогомирецька М. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри ортодонтії Інституту стоматології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Смаглюк Л. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри орто-
донтії (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-
демія» МОЗ України); Дорошенко С. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 
та ортодонтії (ПВНЗ «Київський медичний університет»). 
(508/7)

Городиловська Марта Ігорівна, асистент кафедри 
педіатрії № 1 Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького МОЗ України: «Езо-
фагіти при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у 
дітей: клініко-ендоскопічні і морфологічні особливості, 
лікування та предиктори його ефективності» (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). На-
уковий керівник – Няньковський С. Л., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Га-
лицького МОЗ України). Опоненти: Бєлоусова О. Ю., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педі-
атрічної гастроентерології та нутриціології (Харківська 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України); 
Шадрін О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач від-
ділення проблем харчування та соматичних захворювань 
у дітей раннього віку (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства 
та гінекології НАМН України»). (509/7)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Барчук Ольга Зіновіївна, асистент кафедри організації 

і економіки фармації, технології ліків та фармакоеконо-
міки ФПО Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького: «Розробка складу, тех-
нології та методів стандартизації таблеток на основі фіто-
екстрактів чорниці звичайної та козлятника лікарського» 
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтич-
ної справи та судова фармація). Спецрада Д 35.600.02 
у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, 
вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науковий ке-
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рівник – Грошовий Т. А., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри управління та економіки фармації з 
технологією ліків (ДВНЗ «Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Укра-
їни»). Опоненти: Дмитрієвський Д. І., доктор фарм. наук, 
професор, професор кафедри заводської технології лі-
ків (Національний фармацевтичний університет); Буць-
ка В. Є., кандидат фарм. наук, доцент, доцент кафедри 
промислової, клінічної фармації та клінічної фармаколо-
гії (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика). (144/7)

Нейко Оксана Василівна, асистент кафедри фармації 
Івано-Франківського національного медичного універ-
ситету: «Фармакогностичне дослідження видів роду Де-
ревій та створення фітозасобів на їх основі» (15.00.02 – 
фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 
35.600.02 у Львівському національному медичному уні-
верситеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). На-
уковий керівник – Грицик А. Р., доктор фарм. наук, про-
фесор, завідувач кафедри фармації (ДВНЗ «Івано-Фран-
ківський національний медичний університет»). Опонен-
ти: Лубенець В. І., доктор хім. наук, професор кафедри 
технології біологічно активних сполук, фармації та біо-
технології (Національний університет «Львівська політех-
ніка»); Ковальова А. М., доктор фарм. наук, професор 
кафедри фармакогнозії (Національний фармацевтичний 
університет). (450/7)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Запека Ірина Євгеніївна, лікар ветринарної медици-

ни Регіональної державної лабораторії Держпродспо-
живслужби у Полтавській області: «Патоморфологічні 
особливості ешерихіозів свиней на надлишку у кормах 
Купруму, Феруму та Кобальту» (16.00.02 – патологія, 
онкологія і морфологія тварин). Спецрада К 64.070.01 
у Харківській державній зооветеринарній академії МОН 
України (62341, Харківська обл., смт Мала Данилівка, 
вул. Академічна, 1; тел. (057) 635-74-80). Науковий ке-
рівник – Яценко І. В., доктор вет. наук, професор, за-
відувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та 
судової ветеринарної медицини (Харківська державна 
зооветеринарна академія). Опоненти: Горальський Л. П., 
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри анатомії і 
гістології (Житомирський національний агроекологічний 
університет); Коцюмбас Г. І., доктор вет. наук, професор, 
завідувач кафедри нормальної та патологічної морфо-
логії і судової ветеринарії (Львівський національний уні-
верситет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького). (199/7)

Боровкова Вікторія Миколаївна, асистент кафедри 
біотехнології імені академіка Ф. І. Осташка Харківської 
державної зооветеринарної академії: «Санітарно-гігіє-
нічна оцінка впливу фітостимулятора «Люкон» на неспе-
цифічну резистентність і продуктивність молодняку сви-

ней» (16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія). 
Спецрада К 64.070.01 у Харківській державній зоовете-
ринарній академії МОН України (62341, Харківська обл., 
смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1; тел. (057) 635-
74-80). Науковий керівник – Щербак О. В., кандидат с.-г. 
наук, доцент, доцент кафедри біотехнології імені акаде-
міка Ф. І. Осташка (Харківська державна зооветеринарна 
академія). Опоненти: Лясота В. П., доктор вет. наук, про-
фесор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної екс-
пертизи, гігієни продукції тваринництва та патологічної 
анатомії імені Й. С. Загаєвського (Білоцерківський націо-
нальний аграрний університет); Шкромада О. І., доктор 
вет. наук, доцент, доцент кафедри терапії, фармаколо-
гії, клінічної діагностики та хімії (Сумський національний 
аграрний університет). (282/7)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Шепеленко Наталія Борисівна, аспірант кафедри ін-

терпретології та аналізу музики Харківського національ-
ного університету мистецтв імені І. П. Котляревського: 
«Втілення жанрового канону ораторії в творчості компо-
зиторів ХVІІІ – ХХІ століть (західноєвропейська і вітчизня-
на традиції)» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада 
К 64.871.01 у Харківському національному університеті 
мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культу-
ри України (61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; 
тел. (057) 731-10-95). Науковий керівник – Шаповало-
ва Л. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 
кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський 
національний університет мистецтв імені І. П. Котля-
ревського Міністерства культури України). Опоненти: 
Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, 
проректор з наукової роботи (Одеська національна му-
зична академія імені А. В. Нєжданової Міністерства куль-
тури України); Серганюк Л. І., кандидат мистецтвознав-
ства, професор, завідувач кафедри методики музично-
го виховання і хорового диригування (Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника МОН 
України). (14/7)

 
Сидоренко Ольга Юрїївна, аспірант кафедри інтер-

претології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського: «Інди-
відуальний виконавський стиль у системі ансамблевого 
музикування (на прикладі камерної скрипкової сонати)» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у 
Харківському національному університеті мистецтв іме-
ні І. П. Котляревського Міністерства культури України 
(61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 
731-10-95). Науковий керівник – Сухленко І. Ю., кандидат 
мистецтвознавства, завідувач аспірантури, асистентури-
стажування, доцент кафедри спеціального фортепіано 
(Харківський національний університет мистецтв іме-
ні І. П. Котляревського Міністерства культури України). 
Опоненти: Москаленко В. Г., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри теорії та історії музично-
го виконавства (Національна музична академія України 
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імені П. І. Чайковського Міністерства культури України); 
Бурель О. В., кандидат мистецтвознавства, артист орке-
стру (КП «Харківська обласна філармонія» Харківської 
облради). (15/7)

Седюк Ігор Олегович, аспірант кафедри теорії музики 
Харківського національного університету мистецтв імені 
І. П. Котляревського: «Тенденції розвитку ансамблю для 
двох фортепіано в музиці XX століття» (17.00.03 – музич-
не мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському на-
ціональному університеті мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського Міністерства культури України (61003, м. Харків, 
майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науко-
вий керівник – Мізітова А. А., кандидат мистецтвознав-
ства, професор кафедри історії української та зарубіжної 
музики (Харківський національний університет мистецтв 
імені І. П. Котляревського Міністерства культури Украї-
ни). Опоненти: Польська І. І., доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри теорії музики та фортепіано (Харків-
ська державна академія культури Міністерства культури 
України); Копоть І. Є., кандидат мистецтвознавства, до-
цент лабораторії методичного забезпечення (КЗ «Жито-
мирський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» Житомирської облради). (16/7)

Малий Дмитро Миколайович, аспірант кафедри інтер-
претології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського: «Спе-
цифіка композиторського мислення в музиці останньої 
третини XX – початку XXI століть» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському націо-
нальному університеті мистецтв імені І. П. Котляревсько-
го Міністерства культури України (61003, м. Харків, май-
дан Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий 
керівник – Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу 
музики (Харківський національний університет мистецтв 
імені І. П. Котляревського Міністерства культури Украї-
ни). Опоненти: Шип С. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і 
хореографії (Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН Укра-
їни); Жарков О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри теорії музики (Національна музична академія 
України імені П. І. Чайковського). (17/7)

Лю Нін, аспірант кафедри інтерпретології та аналізу 
музики Харківського національного університету мис-
тецтв імені І. П. Котляревського: «Рефлексія у вокальній 
музиці XX століття (на матеріалі творчості Д. Шостако-
вича і Б. Лятошинського)» (17.00.03 – музичне мисте-
цтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському національ-
ному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського 
Міністерства культури України (61003, м. Харків, майдан 
Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий ке-
рівник – Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу 

музики (Харківський національний університет мистецтв 
імені І. П. Котляревського Міністерства культури Украї-
ни). Опоненти: Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри історії української музики та музич-
ної фольклористики (Національна музична академія 
імені П. І. Чайковського Міністерства культури України); 
Овсяннікова-Трель О. А., кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри теоретичної та прикладної культурології 
(Одеська національна музична академія імені А. В. Нєж-
данової Міністерства культури України). (18/7)

Лю І, аспірант кафедри інтерпретології та аналізу му-
зики Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського: «Персоніфікація музичного 
вислову як виконавська проблема (на матеріалі камерно-
вокальної музики китайських композиторів XX століття)» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у 
Харківському національному університеті мистецтв іме-
ні І. П. Котляревського Міністерства культури України 
(61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 
731-10-95). Науковий керівник – Мадишева Т. П., канди-
дат мистецтвознавства, професор кафедри сольного спі-
ву (Харківський національний університет мистецтв імені 
І. П. Котляревського Міністерства культури України). Опо-
ненти: Стахевич О. Г., доктор мистецтвознавства, профе-
сор кафедри методики музичного виховання, співу та хо-
рового диригування (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка); Єрошенко О. В., кан-
дидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорознавства 
та хорового диригування (Харківська державна академія 
культури Міністерства культури України). (19/7)

Кучеренко Станіслав Ігорович, концертмейстер ка-
федри камерного ансамблю Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського: «Шляхи 
становлення та розвитку української скрипкової школи» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у 
Харківському національному університеті мистецтв іме-
ні І. П. Котляревського Міністерства культури України 
(61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 
731-10-95). Науковий керівник – Мізітова А. А., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії 
української та зарубіжної музики (Харківський національ-
ний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Мі-
ністерства культури України). Опоненти: Зав’ялова О. К., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафе-
дри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та 
художньої культури (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка МОН України); Андрі-
євський І. М., кандидат мистецтвознавства, професор, 
заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри 
скрипки (Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського Міністерства культури України). (20/7)

Косенко Галина Григорівна, аспірант кафедри інтер-
претології та аналізу музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського: «Темб-
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рова семантика альта у творчості харківських компози-
торів 1960 – 2000-х років» (17.00.03 – музичне мисте-
цтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському національ-
ному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського 
Міністерства культури України (61003, м. Харків, майдан 
Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий керів-
ник – Ніколаєвська Ю. В., кандидат мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музи-
ки (Харківський національний університет мистецтв імені 
І. П. Котляревського Міністерства культури України). Опо-
ненти: Єргієв І. Д., доктор мистецтвознавства, професор, 
народний артист України, завідувач кафедри народних 
інструментів (Одеська національна музична академія іме-
ні А. В. Нежданової Міністерства культури України); Ан-
дрієвський І. М., кандидат мистецтвознавства, професор, 
заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри 
скрипки (Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського Міністерства культури України). (21/7)

Копелюк Олег Олексійович, аспірант кафедри інтер-
претології та аналізу музики Харківського національ-
ного університету мистецтв імені І. П. Котляревського: 
«Фортепіанна творчість Івана Карабиця: феноменоло-
гія стилю» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 
64.871.01 у Харківському національному університеті 
мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культу-
ри України (61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; 
тел. (057) 731-10-95). Науковий керівник – Шаповало-
ва Л. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 
кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський 
національний університет мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського Міністерства культури України). Опоненти: Мос-
каленко В. Г., доктор мистецтвознавства, професор, за-
відувач кафедри теорії та історії музичного виконавства 
(Національна музична академія імені П. І. Чайковського 
Міністерства культури України); Тимченко-Бихун І. А., 
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри 
історії музики (Київський інститут музики імені Р. М. Глі-
єра). (22/7)

 
Касьяненко Марія Андріївна, аспірант кафедри 

теорії музики Харківського національного універси-
тету мистецтв імені І. П. Котляревського: «Життя та 
творчість Є. Мірошниченко: джерелознавчий аспект» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у 
Харківському національному університеті мистецтв іме-
ні І. П. Котляревського Міністерства культури України 
(61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 
731-10-95). Науковий керівник – Драч І. С., доктор мис-
тецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи 
(Харківський національний університет мистецтв іме-
ні І. П. Котляревського Міністерства культури України). 
Опоненти: Черкашина-Губаренко М. Р., доктор мисте-
цтвознавства, професор, дійсний член (академік) Націо-
нальної академії мистецтв України, професор кафедри 
історії світової музики (Національна музична академія 
України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 

України); Баланко О. М., кандидат мистецтвознавства, ви-
кладач факультету мистецтва співу та джазу (Київський 
інститут музики імені Р. М. Глієра). (23/7)

 
День Кай Юань, аспірант кафедри інтерпретології та 

аналізу музики Харківського національного університету 
мистецтв імені І. П. Котляревського: «Камерно-вокальна 
мініатюра у творчості китайських композиторів 1980 – 
90-х років: жанрова стилістика» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському націо-
нальному університеті мистецтв імені І. П. Котляревсько-
го Міністерства культури України (61003, м. Харків, май-
дан Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий 
керівник – Мадишева Т. П., кандидат мистецтвознавства, 
професор кафедри сольного співу (Харківський націо-
нальний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 
Міністерства культури України). Опоненти: Польська І. І., 
доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії 
музики та фортепіано (Харківська державна академія 
культури Міністерства культури України); Лобода Л. М., 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сольно-
го співу (Одеська національна музична академія імені 
А. В. Нежданової Міністерства культури України). (24/7)

Воскобойнікова Вікторія Володимирівна, викладач 
кафедри хорознавства та хорового диригування Хар-
ківської державної академії культури: «Творча діяль-
ність П. Г. Чеснокова в контексті православної музичної 
культури кінця XIX – 1-ї половини XX ст.» (17.00.03 – му-
зичне мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському 
національному університеті мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського Міністерства культури України (61003, м. Харків, 
майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науко-
вий керівник – Польська І. І., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри теорії музики та фортепіа-
но (Харківська державна академія культури Міністерства 
культури України). Опоненти: Стахевич О. Г., доктор мис-
тецтвознавства, професор кафедри методики музично-
го виховання, співу та хорового диригування (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка); Сахно І. Л., кандидат мистецтвознавства, старший 
викладач кафедри сольного співу (Харківський націо-
нальний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 
Міністерства культури України). (25/7)

Павленко Леся Олександрівна, тимчасово не працює: 
«Еволюція бандурного виконавства в українській куль-
турі» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 
26.807.02 у Київському національному університеті куль-
тури і мистецтв Міністерства культури України (01601, 
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науко-
вий керівник – Безклубенко С. Д., доктор філософ. наук, 
професор, проректор з наукової роботи (Київський на-
ціональний університет культури і мистецтв). Опоненти: 
Лошков Ю. І., доктор мистецтвознавства, професор, про-
ректор з навчальної роботи (Харківська державна акаде-
мія культури); Чернета Т. О., кандидат мистецтвознав-
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ства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу 
Інституту мистецтв (Київський університет імені Бориса 
Грінченка). (33/7)

Перцов Микита Олегович, концертмейстер групи 
флейт Державного академічного естрадно-симфонічно-
го оркестру України: «Флейтова музика України: витоки, 
історична еволюція, сучасні тенденції» (26.00.01 – теорія 
та історія культури). Спецрада Д 26.807.02 у Київському 
національному університеті культури і мистецтв Мініс-
терства культури України (01601, м. Київ, вул. Є. Коно-
вальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий керівник – По-
свалюк В. Т., доктор мистецтвознавства, професор, за-
відувач кафедри мідних духових та ударних інструментів 
(Національна музична академія України імені П. І. Чай-
ковського). Опоненти: Станіславська К. І., доктор мисте-
цтвознавства, професор, професор кафедри музичного 
виховання (Київський національний університет театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого); Марце-
нюк Г. П., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедри фольклористики, бандури та інструментально-
го мистецтва (Київський національний університет куль-
тури і мистецтв). (34/7)

Нефедов Сергій Юрійович, аспірант Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Баянно- 
ансамблеве мистецтво в музичній культурі України 
XX – початку XXI століття: теорія, історія та практи-
ка» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 
26.850.01 у Національній академії керівних кадрів куль-
тури і мистецтв Міністерства культури України (01015, 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11; тел. (044) 501-78-28). 
Науковий керівник – Садовенко С. М., кандидат пед. наук, 
старший науковий співробітник, доцент кафедри естрад-
ного виконавства (Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв). Опоненти: Терещенко А. К., доктор 
мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Наці-
ональної академії мистецтв України; Марченко В. В., кан-
дидат мистецтвознавства, проректор з розвитку Інсти-
туту мистецтв (Таврійський національний університет). 
(177/7)

Ревенок Наталія Миколаївна, здобувач Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Мисте-
цтвознавча експертиза українського фарфору-фаянсу 
у контексті розвитку художньої культури XIX – XX сто-
літь» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 
26.850.01 у Національній академії керівних кадрів куль-
тури і мистецтв Міністерства культури України (01015, 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11; тел. (044) 501-78-
28). Науковий керівник – Школьна О. В., доктор мисте-
цтвознавства, професор, завідувач, професор кафедри 
образотворчого мистецтва Інституту мистецтв (Київський 
університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Кривола-
пов М. О., доктор мистецтвознавства, професор, академік 
Національної академії мистецтв України, головний науко-
вий співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва 

Національної академії мистецтв України); Шман С. Ю., 
кандидат мистецтвознавства, головний спеціаліст відділу 
з питань переміщення культурних цінностей Міністерства 
культури України. (178/7)

Савайтан Ольга Георгіївна, старший викладач кафе-
дри спеціального фортепіано № 1 Національної музичної 
академії України імені П. І. Чайковського: «Фортепіанна 
творчість Макса Регера в контексті ідей мистецтва ав-
стро-німецького пізнього романтизму» (17.00.03 – му-
зичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній 
музичній академії України імені П. І. Чайковського Мі-
ністерства культури України (01001, м. Київ, вул. Ар-
хітектора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). 
Науковий керівник – Неболюбова Л. С., кандидат мис-
тецтвознавства, професор, професор кафедри історії 
світової музики (Національна музична академія України 
імені П. І. Чайковського Міністерства культури України). 
Опоненти: Драч І. С., доктор мистецтвознавства, про-
фесор, проректор з наукової роботи (Харківський націо-
нальний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 
Міністерства культури України); Гармель О. В., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, учений секретар (Київський 
інститут музики імені Р. М. Глієра Міністерства культури 
України). (180/7)

Яцковська Анастасія Олександрівна, мистецтвозна-
вець ТОВ «Дукат-Арт»: «Симфонії Ігоря Стравинського: 
від традиції до “творення жанру”» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній музич-
ній академії України імені П. І. Чайковського Міністер-
ства культури України (01001, м. Київ, вул. Архітектора 
Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий 
керівник – Зінькевич О. С., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри історії світової музики 
(Національна музична академія України імені П. І. Чай-
ковського Міністерства культури України). Опоненти: 
Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри філософії мистецтв (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка МОН України); 
Кушнірук О. П., кандидат мистецтвознавства, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу музикознавства та етномузикології (Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України). (181/7)

Полякова Ольга Володимирівна, асистент кафедри 
дизайну інтер’єру і меблів Київського національного 
університету технологій та дизайну: «Художньо-образні 
засади дизайну інтелектуально керованого житлового 
середовища» (17.00.07 – дизайн). Спецрада Д 26.102.07 
у Київському національному університеті технологій та 
дизайну МОН України (01011, м. Київ, вул. Немировича-
Данченка, 2; тел. (044) 256-84-23, факс (044) 280-05-12). 
Науковий керівник – Заварзін О. О., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів (Київський на-
ціональний університет технологій та дизайну). Опонен-
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ти: Шмагало Р. Т., доктор мистецтвознавства, професор, 
декан факультету історії та теорії мистецтв (Львівська 
національна академія мистецтв); Яремчук О. М., кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри рисунка та живо-
пису (Київський національний університет будівництва і 
архітектури). (185/7)

Токар Марина Іванівна, керівник центру заочної фор-
ми навчання, старший викладач кафедри українознавства 
Харківської державної академії дизайну і мистецтва МОН 
України: «Образи героїв української дитячої літератури в 
книжковій ілюстрації другої половини XX – початку XXI 
століття» (17.00.05 – образотворче мистецтво). Спецрада 
Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв 
МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 
276-14-75). Науковий керівник – Соболєв О. В., кандидат 
мистецтвознавства, професор, проректор з науково-пе-
дагогічної роботи (Харківська державна академія дизай-
ну і мистецтва МОН України). Опоненти: Бірюльов Ю. О., 
доктор мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну 
середовища (Львівська національна академія мистецтв 
МОН України); Стасенко В. В., кандидат мистецтвознав-
ства, доцент, завідувач кафедри графічного дизайну та 
мистецтва книги (Українська академія друкарства МОН 
України). (347/7)

Бенях Наталія Миронівна, провідний фахівець з ви-
давничої діяльності відділу видавництва та інформації, 
старший викладач кафедри монументального живо-
пису Львівської національної академії мистецтв МОН 
України: «Львівський період творчості Михайла Бойчука 
1910 – 1914 рр.» (17.00.05 – образотворче мистецтво). 
Спецрада Д 35.103.01 у Львівській національній академії 
мистецтв МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 
38; тел. 276-14-75). Науковий керівник – Кравченко Я. О., 
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри історії 
і теорії мистецтва (Львівська національна академія мис-
тецтв МОН України). Опоненти: Соколюк Л. Д., доктор 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії 
та історії мистецтва (Харківська державна академія ди-
зайну і мистецтва МОН України); Купчинська Л. О., кан-
дидат мистецтвознавства, доцент, науковий співробітник 
(Львівська національна наукова бібліотека України імені 
Василя Стефаника НАН України). (348/7)

Скляренко Оксана Андріївна, тимчасово не працює: 
«Українська народна лялька кінця XX – початку XXI сто-
річчя: етнокультурні традиції, функції» (26.00.01 – теорія 
та історія культури). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології іме-
ні М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул. 
Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий ке-
рівник – Найден О. С., доктор мистецтвознавства, член-
кореспондент НАН України, головний науковий співро-
бітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культуро-
логії (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології імені М. Т. Рильського НАН України). Опоненти: 

Селівачов М. Р., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри дизайну середовища (Київський на-
ціональний університет культури і мистецтв); Костюко-
ва В. М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
художнього текстилю та моделювання костюма (Київ-
ський державний інститут декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука). (354/7)

Косицька Зінаїда Миколаївна, молодший науковий 
співробітник відділу образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського 
НАН України: «Еволюція витинанки XX – початку XIX ст.: 
художні особливості, традиції, новації» (26.00.01 – тео-
рія та історія культури). Спецрада Д 26.227.02 в Інсти-
туті мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
імені М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул. 
Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керів-
ник – Кара-Васильєва Т. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, академік Національної академії мистецтв 
України, завідувач відділу образотворчого та декора-
тивно-прикладного мистецтв (Інститут мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильсько-
го НАН України). Опоненти: Криволапов М. О., доктор 
мистецтвознавства, професор, академік Національної 
академії мистецтв України, головний науковий співро-
бітник відділу методології мистецької критики (Інститут 
проблем сучасного мистецтва Національної академії 
мистецтв України); Коновалова О. В., кандидат мисте-
цтвознавства, доцент кафедри образотворчого мисте-
цтва (Інститут мистецтв Київського університету імені 
Бориса Грінченка). (355/7)

Сімферовська Анастасія Олегівна, аспірант кафедри 
слов’янських мов та літератур Північно-Західного уні-
верситету, м. Чикаго, США: «Львівський портрет першої 
половини XX століття: художня репрезентація особис-
тості» (17.00.05 – образотворче мистецтво). Спецрада 
Д 35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв 
МОН України (79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38; тел. 
276-14-75). Науковий керівник – Рибак О. З., доктор істор. 
наук, професор кафедри історії і теорії мистецтва (Львів-
ська національна академія мистецтв МОН України). Опо-
ненти: Пучков А. О., доктор мистецтвознавства, профе-
сор, професор кафедри дизайну (Київський університет 
імені Бориса Грінченка МОН України); Білан І. С., канди-
дат мистецтвознавства, завідувач відділення образотвор-
чого і декоративно-прикладного мистецтва (Вижницький 
коледж прикладного мистецтва імені В. Ю. Шкрібляка 
МОН України). (379/7)

Логінський Ярослав Володимирович, старший викла-
дач кафедри рисунка Київського державного інституту 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Ми-
хайла Бойчука МОН України: «Малярство Василя Забаш-
ти в контексті розвитку українського мистецтва другої 
половини XX – початку XXI ст.» (17.00.05 – образотворче 
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мистецтво). Спецрада Д 35.103.01 у Львівській націо-
нальній академії мистецтв МОН України (79011, м. Львів, 
вул. Кубійовича, 38; тел. 276-14-75). Науковий керівник – 
Яців Р. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, прорек-
тор з наукової роботи (Львівська національна академія 
мистецтв МОН України). Опоненти: Федорук О. К., док-
тор мистецтвознавства, професор, провідний науковий 
співробітник (Інститут проблем сучасного мистецтва На-
ціональної академії мистецтв України); Жишкович В. І., 
кандидат мистецтвознавства, доцент, старший науковий 
співробітник відділу мистецтвознавства (Інститут наро-
дознавства НАН України). (382/7)

Чайковська Ксенія Іванівна, музичний керівник 
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 168 
Харківської міськради»: «Ансамбль скрипалів в жанровій 
системі музично-виконавського мистецтва» (17.00.03 – 
музичне мистецтво). Спецрада К 55.053.04 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Мака-
ренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, 
факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Науковий 
керівник – Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу 
музики (Харківський національний університет мистецтв 
імені І. П. Котляревського). Опоненти: Москаленко В. Г., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафе-
дри теорії та історії музичного виконавства (Національна 
музична академія України імені П. І. Чайковського); 
Мельник А. О., кандидат мистецтвознавства, доцент ка-
федри оркестрових струнних інструментів (Харківський 
національний університет мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського). (437/7)

Стоянова Анна Дмитрівна, викладач кафедри теорії 
музики та композиції Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової: «Нові жанрові парадиг-
ми творчості українських композиторів останніх десяти-
літь XX – початку XXI століть» (17.00.03 – музичне мис-
тецтво). Спецрада К 41.857.01 в Одеській національній 
музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства 
культури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельсько-
го, 63; тел. 726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий 
керівник – Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, 
професор, проректор з наукової роботи (Одеська націо-
нальна музична академія імені А. В. Нежданової). Опо-
ненти: Драч І. С., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри історії української та зарубіжної му-
зики (Харківський національний університет мистецтв 
імені І. П. Котляревського); Коханик І. М., кандидат 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри тео-
рії музики (Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського). (489/7)

Шарабар Катерина Вячеславівна, викладач музичного 
мистецтва СШ І – III ступенів «Креативна Міжнародна Ди-
тяча Школа»: «Козацький міф у творчості Миколи Лисен-
ка» (26.00.01 – теорія та історія культури – мистецтвознав-
ство). Спецрада Д 26.005.02 у Національній музичній ака-
демії України імені П. І. Чайковського Міністерства куль-
тури України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11; 
тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник – Скорик А. Я., 
доктор мистецтвознавства, доцент, в. о. професора кафе-
дри теорії та історії культури (Національна музична акаде-
мія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
України). Опоненти: Шип С. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри музичного мистецтва та 
хореографії (Південноукраїнський національний педаго-
гічний університет імені К. Д. Ушинського МОН України); 
Мазуркевич О. П., кандидат культурології, доцент кафедри 
соціальних технологій (Вінницький інститут Університету 
«Україна» МОН України). (499/7)

АРХІТЕКТУРА
Чуб Олександр Миколайович, начальник архітектур-

но-будівельної майстерні, головний архітектор проектів 
ТОВ «Інститут Харківпроект»: «Принципи реконструк-
ції багатофункціональної спортивної арени на прикладі 
стадіону «Металіст» (18.00.02 – архітектура будівель та 
споруд). Спецрада Д 64.056.02 у Харківському націо-
нальному університеті будівництва та архітектури МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 700-
06-77). Науковий керівник – Солобай П. А., доктор ар-
хітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного 
проектування (Харківський національний університет 
будівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Ку-
цевич В. В., доктор архітектури, професор, завідувач ка-
федри архітектурного проектування цивільних будівель і 
споруд (Київський національний університет будівництва 
і архітектури МОН України); Губанов О. В., кандидат ар-
хітектури, доцент, завідувач кафедри містобудування 
(Донбаська національна академія будівництва і архітек-
тури МОН України, м. Краматорськ). (332/7)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Шевченко Світлана Вікторівна, старший викладач 

кафедри психології та особистісного розвитку ННІ ме-
неджменту та психології ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти» НАПН України: «Психологічні особли-
вості розвитку довіри до себе у майбутніх психологів» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада 
Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 
288-33-20). Науковий керівник – Ложкін Г. В., доктор 
психол. наук, професор, професор кафедри педагогі-
ки та психології (Національний технічний університет 
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України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України). Опоненти: Сердюк Л. З., 
доктор психол. наук, професор, завідувач лаборато-
рії психології особистості імені П. Р. Чамати (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України); Турині-
на О. Л., кандидат психол. наук, доцент, професор ка-
федри психології (Міжрегіональна академія управління 
персоналом). (346/7)

Полякова Віталія Іванівна, директор гімназії № 109 
імені Т. Г. Шевченка, м. Київ: «Соціально-психологічні 
умови розвитку гендерної толерантності вчителів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів» (19.00.05 – соціальна 
психологія; психологія соціальної роботи). Спецрада 
Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 
288-33-20). Науковий керівник – Нежинська О. О., кан-
дидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психології 
управління (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України). Опоненти: Заграй Л. Д., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології 
(Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника МОН України); Грубі Т. В., кандидат психол. 
наук, доцент кафедри практичної психології (Інститут 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка 
МОН України). (351/7)

Фельдман Юлія Ігорівна, аспірант кафедри прак-
тичної психології Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г. С. Сковороди: «Валеоуста-
новка як компонент спрямованості у період молодості» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада 
К 64.053.08 у Харківському національному педагогіч-
ному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-
35-27). Науковий керівник – Хомуленко Т. Б., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної 
психології (Харківський національний педагогічний уні-
верситет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Євдокимо-
ва Н. О., доктор психол. наук, професор, проректор з 
наукової та міжнародної діяльності (ДВНЗ «Міжнарод-
ний класичний університет імені Пилипа Орлика» МОН 
України); Барінова Н. В., кандидат психол. наук, доцент, 
доцент кафедри прикладної психології (Харківський на-
ціональний педагогічний університет імені В. Н. Каразі-
на МОН України). (413/7)

Назимко Олена Вікторівна, викладач кафедри іно-
земних мов Харківського національного університету 
будівництва та архітектури: «Когнітивні особливості 
формування розумових дій породження та сприйняття 
іншомовного висловлювання у студентів» (19.00.07 – пе-

дагогічна 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 керів-
ник – Сергєєва Т. В., доктор психол. наук, професор, за-
відувач кафедри іноземних мов (Харківський національ-
ний університет будівництва та архітектури МОН Украї-
ни). Опоненти: Большакова А. М., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри психології (Харківська 
державна академія культури МОН України); Стуліка О. Б., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри практич-
ної психології (Маріупольський державний університет 
МОН України). (414/7)

Жданюк Людмила Олексіївна, старший викладач 
кафедри методики змісту освіти Полтавського облас-
ного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського: «Ставлення до навчання у студен-
тів з низьким рівнем академічної мотивації» (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 керів-
ник – Кузнєцов М. А., доктор психол. наук, професор, 
професор кафедри практичної психології (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-
роди). Опоненти: Євдокимова Н. О., доктор психол. наук, 
професор, проректор з наукової та міжнародної діяль-
ності (ДВНЗ «Міжнародний класичний університет імені 
Пилипа Орлика» МОН України); Колчигіна А. В., канди-
дат психол. наук, доцент кафедри практичної психології 
(Українська інженерно-педагогічна академія МОН Украї-
ни). (415/7)

Кузнєцова Марія Маратівна, аспірант кафедри прак-
тичної психології Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г. С. Сковороди: «Оптимізм у 
структурі психічної саморегуляції навчальної діяльності 
студентів» (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 – Фоменко К. І., кандидат 
психол. наук, доцент, доцент кафедри практичної психо-
логії (Харківський національний педагогічний універси-
тет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: Євдокимова Н. О., 
доктор психол. наук, професор, проректор з наукової та 
міжнародної діяльності (ДВНЗ «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» МОН України); Най-
чук В. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри психо-
логії (Вінницький соціально-економічний інститут Універ-
ситету «Україна» МОН України). (416/7)
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Мазурик Володимир Михайлович, здобувач Одесь-
кого національного університету імені І. І. Мечникова: 
«Особливості самопроектування життєвого шляху» 
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). 
Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному універ-
ситеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Оде-
са, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-13). Науковий 
керівник – Кіреєва З. О., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної психології і психології роз-
витку особистості (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова). Опоненти: Максименко Ю. Б., док-
тор психол. наук, професор, професор кафедри загаль-
ної та диференціальної психології (Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського); Колот С. О., кандидат психол. наук, доцент, декан 
гуманітарного факультету (Одеський національний полі-
технічний університет). (417/7)

Семенюк Надія Сергіївна, здобувач Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова: «Психологіч-
ні особливості життєвих орієнтацій у медичних працівни-
ків офтальмологічного профілю» (19.00.01 – загальна 
психологія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечни-
кова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; 
тел. (048) 784-84-13). Науковий керівник – Родіна Н. В., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри ди-
ференціальної та спеціальної психології (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: 
Данилюк І. В., доктор психол. наук, професор, декан фа-
культету психології (Київський державний університет 
імені Тараса Шевченка); Кокоріна Ю. Є., кандидат психол. 
наук, доцент, доцент кафедри психології (Одеський на-
ціональний медичний університет). (418/7)

Кривцова Наталя Вячеславівна, аспірант Одеського 
національного медичного університету: «Психологіч-
ні особливості потенціалу самореалізації особистості» 
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). 
Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному уні-
верситеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, 
вул. м. Одеса, Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-13). На-
уковий керівник – Єршова-Бабенко І. В., доктор філософ. 
наук, професор, професор кафедри мистецтвознавства 
та загальногуманітарних дисциплін (Міжнародний гума-
нітарний університет). Опоненти: Мамічева О. В., доктор 
психол. наук, професор, декан факультету спеціальної 
освіти (Донбаський державний педагогічний університет, 
м. Слов’янськ); Бабчук О. Г., кандидат психол. наук, до-
цент кафедри загальної та диференціальної психології 
(Південноукраїнський національний педагогічний універ-
ситет імені К. Д. Ушинського). (464/7)

Литвинчук Михайло Юрійович, заступник начальника 
відділу морально-психологічного забезпечення опера-
тивно-службової (бойової) діяльності, військової дис-
ципліни адміністрації Державної прикордонної служби 
України: «Формування психологічної готовності майбут-
ніх прикордонників до прийняття рішення в кризових 
ситуаціях» (19.00.01 – загальна психологія, історія пси-
хології). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньків-
ська, 2; тел. 288-19-63). Науковий керівник – Максимен-
ко С. Д., доктор психол. наук, професор, академік НАПН 
України, директор (Інститут психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України). Опоненти: Осьодло В. І., доктор психол. 
наук, професор, начальник Гуманітарного інституту (На-
ціональний університет оборони України імені Івана Чер-
няховського); Каськов І. В., кандидат психол. наук, до-
цент, доцент кафедри практичної психології (Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
МОН України). (504/7)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Каріх Ігор Володимирович, асистент кафедри кри-

мінально-правових дисциплін та судочинства ННІ пра-
ва Сумського державного університету: «Інституційно-
правові засади політики національної безпеки в гума-
нітарній сфері» (21.01.01 – основи національної без-
пеки держави – політичні науки). Спецрада Д 26.718.03 
у Національному інституті стратегічних досліджень 
(01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а; тел. (044) 234-50-
07). Науковий керівник – Розумний М. М., доктор політ. 
наук, старший науковий співробітник, керівник Цен-
тру досліджень проблем Російської Федерації (Націо-
нальний інститут стратегічних досліджень). Опоненти: 
Чупрій Л. В., доктор політ. наук, професор, професор 
кафедри соціології та політології (Навчально-науковий 
гуманітарний інститут Національного авіаційного уні-
верситету); Калиновський Ю. Ю., кандидат політ. наук, 
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри 
філософії (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). (179/7)

Рослонь Домініка-Анна Томашівна, асистент кафе-
дри політології та міжнародних відносин Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Східне партнер-
ство в зовнішній політиці Польщі» (23.00.04 – політичні 
проблеми міжнародних систем і глобального розвитку). 
Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, факультет історії, по-
літології та міжнародних відносин; тел. (0372) 52-49-00). 
Науковий керівник – Мальський М. З., доктор екон. наук, 
професор кафедри міжнародних відносин і диплома-
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тичної служби, декан факультету міжнародних відносин 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка МОН України). Опоненти: Балюк Валентин, доктор 
політ. наук, професор, директор Центру Східної Європи 
(Люблинський університет імені Марії Кюрі-Склодов-
ської, Республіка Польща); Добржанська О. О., канди-
дат політ. наук, асистент кафедри міжнародних відно-
син (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича МОН України). (187/7)

Чумак Христина Олегівна, тимчасово не працює: «Зо-
внішня політика США в 2001 – 2017 рр.: концептуальне 
оформлення та практична реалізація» (23.00.04 – полі-
тичні проблеми міжнародних систем та глобального роз-
витку). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національ-
ному університеті імені Юрія Федьковича МОН України 
(58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, факультет 
історії, політології та міжнародних відносин; тел. (0372) 
52-49-00). Науковий керівник – Дубовик В. А., кандидат 
політ. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відно-
син (Одеський національний університет імені І. І. Меч-
никова МОН України). Опоненти: Рижков М. М., доктор 
політ. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної 
інформації (Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка МОН 
України); Фісанов В. П., доктор істор. наук, професор, за-
відувач кафедри міжнародної інформації (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича МОН 
України). (189/7)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Литвинець Антон Іванович, викладач кафедри олім-

пійської освіти Львівського державного університету фі-
зичної культури: «Спортивна діяльність християнських 
організацій» (24.00.01 – олімпійський і професійний 
спорт). Спецрада Д 35.829.01 у Львівському державно-
му університеті фізичної культури МОН України (79007, 
м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). 
Науковий керівник – Тимчак Я. В., кандидат наук з фіз. 
виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри олімпій-
ської освіти (Львівський державний університет фізичної 
культури). Опоненти: Томенко О. А., доктор наук з фіз. 
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії 
і методики фізичної культури (Сумський державний пе-
дагогічний університет імені А. С. Макаренка); Долбише-
ва Н. Г., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, декан 
факультету фізичної культури і спорту (Придніпровська 
державна академія фізичної культури і спорту). (98/7)

Дьоміна Альона Анатоліївна, викладач кафедри іс-
торії та теорії олімпійського спорту Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту України: «Со-

ціо-історичні умови розвитку жіночого спорту в країнах 
Північної Африки та Близького Сходу» (24.00.01 – олім-
пійський і професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01 у 
Національному університеті фізичного виховання і спор-
ту України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкульту-
ри, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Булато-
ва М. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
історії та теорії олімпійського спорту (Національний уні-
верситет фізичного виховання і спорту України). Опонен-
ти: Білогур В. Є., доктор філософ. наук, професор, за-
відувач кафедри теорії і методики фізичного виховання 
та спортивних дисциплін (Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького); 
Долбишева Н. Г., кандидат наук з фіз. виховання та спор-
ту, доцент, декан факультету фізичної культури і спорту 
(Придніпровська державна академія фізичної культури і 
спорту). (120/7)

Хмельницька Юлія Костянтинівна, старший викладач 
кафедри медико-біологічних дисциплін Національного 
університету фізичного виховання і спорту України: «Мо-
делювання компонентів функціональної підготовленості 
кваліфікованих лижників-гонщиків з урахуванням умов 
змагальної діяльності» (24.00.01 – олімпійський і про-
фесійний 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 – Філіппов М. М., доктор 
біол. наук, професор, професор кафедри медико-біоло-
гічних дисциплін (Національний університет фізичного 
виховання і спорту України). Опоненти: Фурман Ю. М., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри медико-
біологічних основ фізичного виховання та фізичної ре-
абілітації (Вінницький державний педагогічний універси-
тет імені Михайла Коцюбинського); Павлік А. І., кандидат 
пед. наук, старший науковий співробітник, завідувач ла-
бораторії діагностики функціонального стану організму 
спортсменів (Державний НДІ фізичної культури і спорту 
МОН України). (121/7)

 
Хуртик Дмитро Вікторович, старший викладач кафе-

дри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного 
спорту Національного університету фізичного виховання 
і спорту України: «Удосконалення технічних дій високо-
кваліфікованих лижників з порушенням слуху на основі 
комп’ютерного моделювання» (24.00.01 – олімпійський і 
професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01 у Національ-
ному університеті фізичного виховання і спорту України 
МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. 
(044) 287-54-52). Науковий керівник – Хмельницька І. В., 
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент 
кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Націо-
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нальний університет фізичного виховання і спорту Украї-
ни). Опоненти: Ахметов Р. Ф., доктор наук з фіз. вихован-
ня та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і ме-
тодики фізичного виховання (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка); Котляр С. М., кандидат 
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, декан факульте-
ту циклічних видів спорту (Харківська державна академія 
фізичної культури). (122/7)

 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Красников Євген Володимирович, заступник началь-
ника 118-го військового представництва Міністерства 
оборони України: «Організаційно-правовий механізм 
управління державним оборонним замовленням в Украї-
ні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спец-
рада Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державно-
го управління при Президентові України (61001, м. Харків, 
просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий 
керівник – Труш О. О., кандидат наук з держ. управлін-
ня, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут»). Опоненти: Семенченко А. І., доктор 
наук з держ. управління, професор, директор Інституту 
вищих керівних кадрів (Національна академія держав-
ного управління при Президентові України); Бєлай С. В., 
доктор наук з держ. управління, старший науковий спів-
робітник, заступник начальника факультету (Національна 
академія Національної гвардії України). (1/7)

Сердюкова Олена Євгенівна, головний спеціаліст від-
ділу відчуження та реформування комунальної власності, 
заступник начальника Фонду комунального майна Сєвє-
родонецької міськради – начальник відділу концесійних 
відносин та аналізу діяльності комунальних підприємств: 
«Механізми забезпечення інноваційного розвитку тери-
торій» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіональному 
інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (61001, 
м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057) 32-30-42). 
Науковий керівник – Мамонова В. В., доктор наук з держ. 
управління, професор, професор кафедри регіонально-
го розвитку та місцевого самоврядування (Харківський 
регіональний інститут державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові 
України). Опоненти: Ковальчук В. Г., доктор наук з держ. 
управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту та 
соціально-гуманітарних дисциплін (Харківський навчаль-
но-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської 
справи»); Пастух К. В., кандидат наук з держ. управління, 
заступник начальника відділу зведених показників роз-

витку міста управління соціально-економічного розвитку, 
планування та обліку департаменту економіки та кому-
нального майна Харківської міськради. (2/7)

Коновал Вадим Олександрович, державний експерт 
експертної групи з питань реалізації проектів цифрової 
трансформації Держагентства з питань електронного 
урядування: «Організаційно-правові механізми держав-
ного управління електронним урядуванням на місцевому 
рівні на прикладі територіальної громади міста Києва» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спец-
рада К 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів держав-
ної служби зайнятості України Мінсоцполітики України 
(03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-
14-51). Науковий керівник – Семенченко А. І., доктор наук 
з держ. управління, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, директор Інституту вищих керівних ка-
дрів (Національна академія державного управління при 
Президентові України). Опоненти: Лопушинський І. П., 
доктор наук з держ. управління, професор, заслужений 
працівник освіти України, завідувач кафедри державно-
го управління і місцевого самоврядування (Херсонський 
національний технічний університет); Власенко Р. В., 
кандидат наук з держ. управління, головний консультант 
Центру дослідження проблем Російської Федерації (На-
ціональний інститут стратегічних досліджень України). 
(26/7)

Олексюк Лілія Віталіївна, старший викладач суспіль-
ного врядування Всеукраїнського центру підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб міс-
цевого самоврядування: «Механізми державного регу-
лювання електронного доступу до публічної інформації 
та відкритих даних» (25.00.02 – механізми державного 
управління). Спецрада К 26.891.02 в Інституті підготовки 
кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполі-
тики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. 
(044) 536-14-51). Науковий керівник – Семенченко А. І., 
доктор наук з держ. управління, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, директор Інституту вищих ке-
рівних кадрів (Національна академія державного управ-
ління при Президентові України). Опоненти: Лопушин-
ський І. П., доктор наук з держ. управління, професор, 
заслужений працівник освіти України, завідувач кафе-
дри державного управління і місцевого самоврядування 
(Херсонський національний технічний університет); Обу-
ховська Т. І., кандидат наук з держ. управління, началь-
ник служби інформаційного забезпечення (Департамент 
інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ). (27/7)

Куспляк Галина Іванівна, старший викладач кафедри 
економічної та фінансової політики Одеського регіо-
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нального інституту державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові 
України: «Комплексний механізм державного управлін-
ня бюджетними програмами капітального будівництва в 
Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада К 41.863.01 в Одеському регіональному інсти-
туті державного управління Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України (65009, 
м. Одеса, вул. Генуезька, 22; тел. (048) 705-97-05). На-
уковий керівник – Голинська О. В., кандидат наук з держ. 
управління, доцент, докторант кафедри економічної та 
фінансової політики (Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії держав-
ного управління при Президентові України). Опоненти: 
Васильєва Н. В., доктор наук з держ. управління, доцент, 
професор кафедри регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом (Національна ака-
демія державного управління при Президентові Украї-
ни); Гончаренко М. В., кандидат наук з держ. управління, 
доцент, доцент кафедри економічної теорії та фінансів 
(Харківський регіональний інститут державного управ-
ління Національної академії державного управління при 
Президентові України). (215/7)

Лучинська Ольга Віталіївна, тимчасово не пра-
цює: «Взаємодія з громадськістю в системі держав-
ного управління у сфері протидії ВІЛ/СНІДу в Україні» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
К 41.863.01 в Одеському регіональному інституті дер-
жавного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України (65009, м. Одеса, 
вул. Генуезька, 22; тел. (048) 705-97-05). Науковий керів-
ник – Ярош Н. П., доктор наук з держ. управління, доцент, 
професор кафедри соціальної і гуманітароної політики 
(Національна академія державного управління при Пре-
зидентові України). Опоненти: Терент’єва А. В., доктор 
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри 
державної служби, управління та навчання за міжнарод-
ними проектами (Інститут державного управління у сфері 
цивільного захисту); Худоба О. В., кандидат наук з держ. 
управління, докторант (Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державно-
го управління при Президентові України). (216/7)

Деміхов Олексій Ігорович, аспірант кафедри управ-
ління ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені 
О. Балацького Сумського державного університету: 
«Формування та реалізація публічної житлової політики 
в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державно-
го управління при Президентові України (03680, м. Київ, 
вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий 

керівник – Дегтярьова І. О., доктор наук з держ. управ-
ління, доцент, професор кафедри регіонального управ-
ління, місцевого самоврядування та управління містом 
(Національна академія державного управління при Пре-
зидентові України). Опоненти: Ігнатенко О. П., доктор 
наук з держ. управління, старший експерт з міжвідомчої 
співпраці та економічного розвитку Проекту «Партнер-
ство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС); Чеберяк Ю. П., 
кандидат наук з держ. управління, приватний підпри-
ємець. (296/7)

Савранська Галина Миколаївна, завідувач відділення 
ДВНЗ «Київський коледж будівництва, архітектури та ди-
зайну»: «Державне управління соціальним партнерством 
у контексті забезпечення соціальної безпеки України» 
(25.00.01 – теорія та історія державного управління). 
Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державно-
го управління при Президентові України (03680, м. Київ, 
вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий 
керівник – Абрамов В. І., доктор філософ. наук, профе-
сор, професор кафедри глобалістики, євроінтеграції та 
управління національною безпекою (Національна акаде-
мія державного управління при Президентові України). 
Опоненти: Руденко О. М., доктор наук з держ. управлін-
ня, доцент, професор кафедри публічного управління та 
менеджменту організації (Чернігівський національний 
технологічний університет); Павлюк К. С., кандидат наук 
з держ. управління, тимчасово не працює. (297/7)

 Герасименко Наталія Миколаївна, менеджер з регу-
ляторних питань ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз 
енд Маркетинг Україна»: «Механізми управління проце-
сами обміну податковою інформацією в умовах глоба-
лізації» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії державно-
го управління при Президентові України (03057, м. Київ, 
вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий 
керівник – Балдич Н. І., кандидат наук з держ. управління, 
доцент, доцент кафедри економічної політики та вряду-
вання (Національна академія державного управління при 
Президентові України). Опоненти: Шпачук В. В., доктор 
наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри політо-
логії та державного управління (Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича); Алімова С. Л., 
головний спеціаліст фінансового відділу управління 
стратегічного планування та фінансів (Координаційний 
центр з надання правової допомоги). (343/7)

Бисага Катерина Володимирівна, старший фахівець 
з корпоративного управління ТОВ «Елтома (Україна)», 
м. Київ: «Державне управління у сфері протидії лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
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шляхом: європейський досвід для України» (25.00.01 – 
теорія та історія державного управління). Спецрада К 
20.052.07 в Івано-Франківському національному тех-
нічному університеті нафти і газу МОН України (76019, 
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 
54-72-66). Науковий керівник – Грицяк І. А., доктор наук 
з держ. управління, професор, декан факультету права 
та міжнародних відносин (Київський університет імені 
Бориса Грінченка). Опоненти: Кравченко С. О., доктор 
наук з держ. управління, доцент, завідувач кафедри 
публічного управління та адміністрування (Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського); 
Твердохліб О. С., кандидат наук з держ. управління, до-
цент кафедри інформаційної політики та цифрових тех-
нологій (Національна академія державного управління 
при Президентові України). (344/7)

Шкуропат Олександр Васильович, помічник-консуль-
тант народного депутата України Комітету Верховної Ради 
з питань аграрної політики та земельних відносин Юрчи-
шина П. В.: «Антикорупційна політика у сфері земельних 
відносин: історико-теоретичний аналіз» (25.00.01 – теорія 
та історія державного управління). Спецрада К 26.891.02 
в Інституті підготовки кадрів державної служби зайня-
тості України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, 
вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науко-
вий керівник – Мартиненко В. Ф., доктор наук з держ. 
управління, професор, професор кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування (Херсонський 
національний технічний університет). Опоненти: Буль-
ба В. Г., доктор наук з держ. управління, професор, декан 
факультету підготовки магістрів державного управління 
(Харківський регіональний інститут державного управ-
ління Національної академії державного управління при 
Президентові України); Кульчій І. О., кандидат наук з 
держ. управління, доцент, доцент кафедри державного 
управління і права (Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка). (358/7)

Фоменко Олена Петрівна, тимчасово не працює: «Ін-
ституціональний механізм публічно-приватного парт-
нерства в Україні в контексті децентралізації влади» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спец-
рада К 20.052.07 в Івано-Франківському національ-
ному технічному університеті нафти і газу МОН України 
(76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. 
(0342) 54-72-66). Науковий керівник – Молодцов О. В., 
доктор наук з держ. управління, доцент, професор 
кафедри публічного управління та адміністрування 
(Івано-Франківський національний технічний універси-
тет нафти і газу). Опоненти: Ємельянов В. М., доктор 
наук з держ. управління, професор, директор Інституту 

державного управління (Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили); Малоголова Т. М., кан-
дидат наук з держ. управління, керуюча справами ви-
конавчого комітету (Прилуцька міськрада Чернігівської 
області). (370/7)

Глущенко Катерина Станіславівна, начальник відді-
лу організаційного забезпечення управління транспорт-
них перевезень УДП «Укрінтеравтосервіс» Міністерства 
інфраструктури України: «Імідж центральних органів 
виконавчої влади в системі комунікації з громадянським 
суспільством» (25.00.02 – механізми державного управ-
ління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії 
управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометів-
ська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Федо-
рів Т. В., доктор наук з держ. управління, доцент, ведуча 
програм (ГО «Громадське радіо»). Опоненти: Гаман П. І., 
доктор наук з держ. управління, доцент, начальник від-
ділу публічного управління цивільним захистом (Укра-
їнський НДІ цивільного захисту); Радченко О. В., доктор 
наук з держ. управління, професор, заслужений праців-
ник освіти України, головний науковий співробітник на-
уково-дослідного відділу (Національна академія держав-
ної прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького). (496/7)

Коваль Яна Сергіївна, старший викладач кафедри 
публічного адміністрування ННІ міжнародних відносин 
та соціальних наук Міжрегіональної академії управлін-
ня персоналом: «Механізми державного регулювання 
антикризовим управлінням економічною безпекою бан-
ківських установ України» (25.00.02 – механізми дер-
жавного управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіо-
нальній академії управління персоналом (03039, м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий 
керівник – Карпова К. В., кандидат екон. наук, доцент, на-
чальник відділу фінансового моніторингу Управління фі-
нансового моніторингу та комплаєнсу (ПАТ «Укрпошта»). 
Опоненти: Сімак С. В., доктор наук з держ. управління, 
доцент (Таврійський національний університет імені 
В. І. Вернадського); Гаман Н. О., кандидат наук з держ. 
управління, старший викладач кафедри маркетингу, ме-
неджменту та управління бізнесом (Уманський держав-
ний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН 
України). (498/7)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Сидоровська Євгенія Андріївна, старший викладач ка-

федри філософії Київського національного університету 
культури і мистецтв: «“Життєвий світ” людини як детер-
мінанта культурно-дозвіллєвої діяльності» (26.00.01 – те-
орія та історія культури). Спецрада Д 26.807.02 у Київ-
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ському національному університеті культури і мистецтв 
Міністерства культури України (01601, м. Київ, вул. Є. Ко-
новальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий керівник – Пе-
трова І. В., доктор культурології, професор, професор 
кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля (Ки-
ївський національний університет культури і мистецтв). 
Опоненти: Жукова Н. А., доктор культурології, доцент, 
завідувач відділу етнокультурології та культурної ан-
тропології (Інститут культурології Національної академії 
мистецтв України); Дячук В. П., кандидат культурології, 
доцент, доцент кафедри арт-менеджменту та івент-тех-
нологій (Національна академія керівних кадрів культури 
і мистецтв). (111/7)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Осюхіна Марина Олександрівна, аспірант Дніпров-

ського національного університету імені Олеся Гончара: 
«Медіа- та інформаційна грамотність як складова сучас-
них інформаційно-комунікаційних обмінів (національна 
концепція у контексті світового досвіду)» (27.00.01 – 
теорія та історія соціальних комунікацій). Спецрада К 
08.051.19 у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий ке-
рівник – Демченко В. Д., доктор філол. наук, професор, 
декан факультету систем і засобів масової комунікації 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гон-
чара). Опоненти: Поплавська Н. М., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри журналістики (Тернопіль-
ський національний університет імені Володимира Гна-
тюка); Габор Н. Б., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри нових медіа (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка). (73/7)

Бережна Ксенія Сергіївна, аспірант кафедри інфор-
маційної, бібліотечної та архівної справи Харківської 
державної академії культури: «Публічні бібліотеки Укра-
їни: вектори модернізації в інформаційному суспільстві» 
(27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліогра-
фознавство). Спецрада Д 64.807.02 у Харківській дер-
жавній академії культури Міністерства культури України 
(61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. (057) 731-34-
97). Науковий керівник – Давидова І. О., доктор наук із 
соц. комунікацій, професор, завідувач кафедри інфор-
маційної, бібліотечної та архівної справи (Харківська дер-
жавна академія культури). Опоненти: Воскобойнікова-
Гузєва О. В., доктор наук із соц. комунікацій, завідувач 
кафедри бібліотекознавства та інформологїї (Київський 
університет імені Бориса Грінченка); Кузнецова М. М., 
кандидат наук із соц. комунікацій, директор (Центральна 
бібліотека імені А. П. Чехова централізованої бібліотечної 
системи індустріального району м. Харкова). (126/7)

Ковальчук Олена Олексіївна., асистент кафедри PR 
і журналістики Київського національного університету 
культури і мистецтв: «Трансформація журналу «Жін-
ка» у плюралістичному демократичному суспільстві» 
(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. Во-
лодимирська, 64/13; тел. (044) 448-44-45). Науковий ке-
рівник – Мелещенко О. К., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри історії журналістики (Інститут жур-
налістики Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Крупський І. В., доктор іс-
тор. наук, професор, завідувач кафедри теорії і практи-
ки журналістики (Львівський національний університет 
імені Івана Франка); Пода О. Ю., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри журналістики (Запорізький на-
ціональний технічний університет). (194/7)

Мельникова Олена Сергіївна, старший викладач ка-
федри соціальних комунікацій Маріупольського держав-
ного університету: «Особливості дисидентських комуні-
кацій в Україні 1960 – початку 1990 рр.» (27.00.01 – теорія 
та історія соціальних комунікацій). Спецрада К 08.051.19 
у Дніпровському національному університеті імені Олеся 
Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 
72; тел. (056) 374-98-00). Науковий керівник – Почеп-
цов Г. Г., доктор філол. наук, професор, професор кафе-
дри соціальних комунікацій (Маріупольський державний 
університет). Опоненти: Сидоренко Н. М., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри історії журналістики 
Інституту журналістики (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка); Дудченко Л. М., кандидат 
наук із соц. комунікацій, старший викладач кафедри 
журналістики та філології (Сумський державний універ-
ситет). (321/7)

Семен Наталія Федорівна, асистент кафедри журна-
лістики та засобів масової комунікації Інституту права 
та психології Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Російські інтернет-ресурси як чинник 
інформаційної війни проти України (на прикладі сай-
тів «Правда.Ру» та «Российский диалог»)» (27.00.01 – 
теорія та історія соціальних комунікацій). Спецрада К 
08.051.19 у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий 
керівник – Фінклер Ю. Е., доктор філол. наук, профе-
сор, професор кафедри реклами і мови ЗМІ факультету 
журналістики (Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука). Опо-
ненти: Колісник Ю. В., доктор наук із соц. комуніка-
цій, доцент, доцент кафедри журналістики, реклами і 
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PR-технологій (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького); Синоруб Г. П., кандидат 
наук із соц. комунікацій, доцент, доцент кафедри жур-
налістики (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка). (322/7)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Стоказ Яна Миколаївна, викладач кафедри бухгал-

терського обліку Харківського національного еконо-
мічного університету імені Семена Кузнеця: «Форму-
вання стратегічних знань промислового підприємства» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у 

Харківському національному економічному університеті 
імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, 
просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий ке-
рівник – Отенко В. І., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри менеджменту та бізнесу (Харківський 
національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця). Опоненти: Шимановська-Діанич Л. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економі-
ки і торгівлі»); Гребешкова О. М., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри стратегії підприємства (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»). (281/7)


