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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Космінська Юлія Олександрівна, доцент кафедри 

наноелектроніки Сумського державного університету: 
«Процеси самоорганізації структурно-морфологічних 
характеристик та умов формування мікро- і наносистем» 
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 55.051.02 у 
Сумському державному університеті МОН України (40007, 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-
58). Науковий консультант – Перекрестов В. І., доктор тех. 
наук, професор, головний науковий співробітник кафедри 
наноелектроніки (Сумський державний університет). Опо-
ненти: Татаренко В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, заступник директора з 
наукової роботи (Інститут металофізики імені Г. В. Кур-
дюмова НАН України); Онопрієнко О. О., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу структурних досліджень керамічних та 
надтвердих матеріалів (Інститут проблем матеріалознав-
ства імені І. М. Францевича НАН України); Береснєв В. М., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри матеріалів 
реакторобудування та фізичних технологій (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). (49/10)

Лисенков Едуард Анатолійович, доцент кафедри 
фізики та математики Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського: «Перколяційні 
явища у системах на основі аліфатичних олігоетердіолів 
та вуглецевих нанотрубок» (01.04.19 – фізика полімерів). 
Спецрада Д 26.179.01 в Інституті хімії високомолекуляр-
них сполук НАН України (02160, м. Київ, Харківське шосе, 
48; тел. (044) 559-13-94). Опоненти: Шут М. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, академік НАПН України, за-
відувач кафедри загальної і прикладної фізики (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-
ва); Лисецький Л. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу наноструктурних 
матеріалів (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН Украї-
ни); Мацуй Л. Ю., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, професор, завідувач НДЛ «Фізичне матері-
алознавство твердого тіла» (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). (304/10)

Воловічев Ігор Миколайович, старший науковий спів-
робітник відділу теоретичної фізики Інституту радіофізики 
та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України: «Тран-
спорт нерівноважних носіїв заряду в багатокомпонентних 
плазмоподібних середовищах» (01.04.04 – фізична елек-

троніка). Спецрада Д 64.157.01 в Інституті радіофізики 
та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України (61085, 
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12; тел. (057) 720-33-
19). Науковий консультант – Гуревич Ю. Г., доктор фіз.-
мат. наук, професор, дослідник вищої категорії (3F) (Центр 
передових методів досліджень і освіти, фізичне відділен-
ня, м. Мехіко, Мексика). Опоненти: Лукін К. О., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу нелінійної 
динаміки електронних систем (Інститут радіофізики та 
електроніки імені О. Я. Усикова НАН України); Колеснічен-
ко Ю. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відді-
лу транспортних властивостей провідних та надпровідних 
систем (Фізико-технічний інститут низьких температур 
імені Б. І. Вєркіна НАН України); Москалець М. В., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник кафедри фізики металів і напів-
провідників (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут» МОН України). (305/10)

Шпотюк Михайло Володимирович, докторант Націо-
нального університету «Львівська політехніка» МОН Укра-
їни: «Фізичні особливості радіаційно-структурної модифі-
кації ковалентно-сіткового скла Аs-S» (01.04.07 – фізика 
твердого тіла). Спецрада Д 35.071.01 в Інституті фізичної 
оптики імені О. Г. Влоха МОН України (79005, м. Львів, вул. 
Драгоманова, 23; тел. (032) 261-14-83). Науковий консуль-
тант – Убізський С. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри напівпровідникової електроніки (На-
ціональний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Кадан В. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник відділу фотон-
них процесів (Інститут фізики НАН України); Міца В. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри твер-
дотільної електроніки (Ужгородський національний універ-
ситет); Падляк Б. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач сектору спектроскопії (Інститут 
фізичної оптики імені О. Г. Влоха). (392/10)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Рябухін Сергій Вікторович, доцент кафедри супрамо-

лекулярної хімії Інституту високих технологій Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: «Сис-
теми на основі триметилсилілгалогенідів для проведення 
гетероциклізацій» (02.00.03 – органічна хімія). Спецра-
да 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). Науковий 
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консультант – Толмачов А. О., доктор хім. наук, професор 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Вовк М. В., доктор хім. наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу 
механізмів органічних реакцій (Інститут органічної хімії 
НАН України); Колодяжний О. І., доктор хім. наук, про-
фесор, завідувач відділу синтезу фізіологічно-активних 
сполук фосфору (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії 
імені В. П. Кухаря НАН України); Дубей І. Я., доктор хім. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
синтетичних біорегуляторів (Інститут молекулярної біоло-
гії і генетики НАН України). (283/10)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Придюк Микола Павлович, старший науковий 

співробітник відділу мікології Інституту ботаніки імені 
М. Г. Холодного НАН України: «Гриби родин Bolbitiaceae та 
Psathyrellaceae України: видовий склад, поширення, еволю-
ція» (03.00.21 – мікологія). Спецрада Д 26.211.01 в Інсти-
туті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України (01004, 
м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел. 234-40-41). Науковий 
консультант – Дудка І. О., доктор біол. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу міколо-
гії (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). 
Опоненти: Сухомлин М. М., доктор біол. наук, професор, 
професор кафедри біології рослин (ННЦ «Інститут біології 
та медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка); Тугай Т. І., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, 
екології та імунології (Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»); Копилов Є. П., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій 
(Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропро-
мислового виробництва НААН України). (40/10)

Горобець Леонід Вікторович, асистент кафедри еко-
логії та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини»: 
«Птахи як індикатори палеоекологічних змін екосистем 
Півдня Східної Європи (на прикладі еоцен-голоценових 
авіфаун)» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.001.24 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Лука-
шов Д. В., доктор біол. наук, завідувач кафедри екології та 
зоології (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Пахомов О. Є., доктор біол. наук, 
професор, завідувач кафедри зоології та екології (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара); 
Наконечний І. В., доктор біол. наук, професор, професор 
кафедри екології та екобезпеки (Національний універси-
тет кораблебудування імені адмірала Макарова); Стефа-
няк Кшиштоф, доктор габілітований, ад’юнкт, ад’юнкт 
кафедри палеозоології (Вроцлавський університет, Поль-
ща). (286/10)

Уваєва Олена Іванівна, доцент кафедри екології, при-
родокористування та біології людини Житомирського 
державного університету імені Івана Франка: «Молюски 
родини Viviparidae (Gastropoda, Pectinibranchia): струк-
турно-функціональна організація популяцій, біоінди-
каційні можливості та роль в очищенні водойм Україн-
ського Полісся» (03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 
41.258.01 у ДУ «Інститут морської біології НАН України» 
(65011, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37; тел. (048) 725-09-
18). Науковий консультант – Шурова Н. М., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науко-
вий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів 
(ДУ «Інститут морської біології НАН України»). Опоненти: 
Євтушенко М. Ю., доктор біол. наук, член-кореспондент 
НАН України, професор кафедри гідробіології та іхтіології 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Протасов О. О., доктор біол. наук, профе-
сор, провідний науковий співробітник відділу екологічної 
гідрології та управління водними екосистемами (Інститут 
гідробіології НАН України); Утєвський С. Ю., доктор біол. 
наук, професор, професор кафедри зоології та еколо-
гії тварин (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). (509/10)

Лихацький Петро Григорович, доцент кафедри медич-
ної біохімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: 
«Вікові особливості метаболізму у щурів за дії натрію 
нітриту та тютюнового диму, шляхи корекції виявлених 
порушень» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 в 
Інституті біології тварин НААН України (79034, м. Львів, 
вул. В. Стуса, 38; тел. (032) 260-07-95). Науковий кон-
сультант – Фіра Л. С., доктор біол. наук, професор, за-
відувач кафедри фармації (ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України»). Опоненти: Данилович Ю. В., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені 
О. В. Палладіна НАН України); Новікова С. М., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, заступник директо-
ра з наукової роботи (Інститут генетичної та регенератив-
ної медицини НАМН України); Салига Ю. Т., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії обміну речовин (Інститут біології тварин НААН України). 
(546/10)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Ситник Олександр Олексійович, завідувач кафе-

дри електротехнічних систем Черкаського державного 
технологічного університету: «Методи математичного 
та комп’ютерного моделювання динаміки вимірюваль-
них перетворювачів на основі інтегральних рівнянь» 
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислюваль-
ні методи). Спецрада Д 05.052.01 у Вінницькому націо-
нальному технічному університеті МОН України (21021, 
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м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). 
Науковий консультант – Верлань А. Ф., доктор тех. наук, 
професор, головний науковий співробітник (Інститут 
проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН 
України). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри електричних станцій і систем 
(Вінницький національний технічний університет); Мисло-
вич М. В., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу 
теоретичної електротехніки № 12 (Інститут електродина-
міки НАН України); Олійник А. П., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри прикладної математики (Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і 
газу). (39/10)

Самойчук Кирило Олегович, доцент кафедри облад-
нання переробних і харчових виробництв імені професо-
ра Ф. Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехно-
логічного університету МОН України: «Розвиток науко-
вих основ гідродинамічного диспергування молочних 
емульсій» (05.18.12 – процеси та обладнання харчових, 
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). Спец-
рада Д 64.088.01 у Харківському державному університе-
ті харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, 
вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий 
консультант – Дейниченко Г. В., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри устаткування харчової і готельної 
індустрії імені М. І. Беляєва (Харківський державний уні-
верситет харчування та торгівлі МОН України). Опоненти: 
Паламарчук І. П., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України); Литвиненко О. А., доктор тех. 
наук, доцент, доцент кафедри машинобудування, стандар-
тизації та сертифікації обладнання (Національний універ-
ситет харчових технологій МОН України); Вітенько Т. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри облад-
нання харчових технологій (Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя МОН України). 
(113/10)

Воронов Олексій Петрович, старший науковий спів-
робітник Інституту монокристалів НАН України: «Фізико-
технологічні принципи створення радіаційно-чутливих 
матеріалів на основі активованих кристалів групи КDР» 
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 64.169.01 в 
Інституті монокристалів НАН України (61072, м. Харків, 
просп. Науки, 60; тел. (057) 340-22-30). Науковий кон-
сультант – Притула І. М., доктор фіз.-мат. наук, член-
кореспондент НАН України, директор (Інститут монокрис-
талів НАН України). Опоненти: Івахненко С. О., доктор тех. 
наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
(Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН 
України); Кудін О. М., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри фізіко-математичних 
дисциплін (Національний університет цивільного захисту 

України); Саввова О. В., доктор тех. наук, доцент, провід-
ний науковий співробітник (НДУ «Український науково- 
дослідний інститут екологічних проблем»). (130/10)

Турбін Петро Васильович, заступник директора з 
наукової роботи Наукового фізико-технологічного центру 
МОН та НАН України: «Фізико-технологічні основи фор-
мування наноструктурованих іонно-плазмових покриттів» 
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в 
Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН Укра-
їни (61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. 
(057) 700-41-11). Науковий консультант – Береснєв В. М., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри матеріалів 
реакторобудування та фізичних технологій (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН Украї-
ни). Опоненти: Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України); Перекрестов В. І., доктор тех. наук, 
доцент, головний науковий співробітник кафедри нано-
електроніки (Сумський державний університет МОН Укра-
їни); Сисоєв Ю. О., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри теоретичної механіки, машинознавства та робо-
то-механічних систем (Національний аерокосмічний уні-
верситет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» МОН України). (195/10)

Лиса Наталія Корнеліївна, асистент кафедри автома-
тизованих систем управління Національного університету 
«Львівська політехніка» МОН України: «Інформаційні тех-
нології створення систем екологічного моніторингу техно-
генного середовища з використанням розроблених лазер-
них сенсорів» (05.13.06 – інформаційні технології). Спец-
рада Д 35.101.01 в Українській академії друкарства МОН 
України (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 
242-23-40). Науковий консультант – Сікора Л. С., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизованих 
систем управління (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). Опоненти: Машков О. А., док-
тор тех. наук, професор, проректор з питань науки (Дер-
жавна академія післядипломної освіти та управління Мін-
природи України); Русин Б. П., доктор тех. наук, професор, 
завідувач відділу методів та систем дистанційного зонду-
вання (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка 
НАН України); Кунченко-Харченко В. І., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри інформатики, інформаційної 
безпеки та документознавства (Черкаський державний 
технологічний університет МОН України). (196/10)

Козак Руслан Олегович, доцент кафедри технологій 
деревинних композиційних матеріалів, целюлози та папе-
ру ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет Украї-
ни» МОН України: «Науково-технічні основи виготовлення 
деревинно-солом’яних плит» (05.23.06 – технологія дере-
вообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини). 
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Спецрада Д 35.072.04 у ДВНЗ «Національний лісотехніч-
ний університет України» МОН України (79057, м. Львів, 
вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 237-80-94). Науко-
вий консультант – Бехта П. А., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри технологій деревинних композиційних 
матеріалів, целюлози та паперу (ДВНЗ «Національний 
лісотехнічний університет України» МОН України). Опо-
ненти: Пінчевська О. О., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України); Білик С. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри металевих та дерев’яних 
конструкцій (Київський національний університет будів-
ництва і архітектури МОН України); Грабар І. Г., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри процесів, машин 
і обладнання (Житомирський національний агроекологіч-
ний університет МОН України). (199/10)

Тачиніна Олена Миколаївна, докторант і доцент кафе-
дри автоматизації та енергоменеджменту Національного 
авіаційного університету: «Методи синтезу оптималь-
ного керування детермінованими складеними динаміч-
ними системами із розгалуженими траєкторіями руху» 
(05.13.03 – системи та процеси керування). Спецрада Д 
26.062.03 у Національному авіаційному університеті МОН 
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; 
тел. 497-51-51). Науковий консультант – Лисенко О. І., 
професор кафедри телекомунікацій Інституту телекому-
нікаційних систем (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»). Опоненти: Баранов Г. Л., доктор тех. наук, 
професор кафедри інформаційних систем і технологій 
(Національний транспортний університет); Фірсов С. М., 
доктор тех. наук, професор кафедри електротехніки та 
мехатроніки (Національний аерокосмічний університет 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-
тут»); Котляров В. П., доктор тех. наук, професор, голов-
ний науковий співробітник Центрального НДІ Збройних 
Сил України). (216/10)

Мельниченко Тетяна Всеволодівна, старший нау-
ковий співробітник Інституту електрозварювання іме-
ні Є. О. Патона НАН України: «Структура та властивості 
конденсованих металевих наноматеріалів, отриманих 
електронно-променевим випаровуванням у вакуумі» 
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.182.02 в 
Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН Украї-
ни (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; тел. (044) 
200-84-11). Науковий консультант – Устінов А. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу парофазних 
технологій неорганічних матеріалів (Інститут електрозва-
рювання імені Є. О. Патона НАН України). Опоненти: Фір-
стов С. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН 
України, перший заступник директора з наукової роботи 
(Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Франце-

вича НАН України); Лобода П. І., доктор тех. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, декан інженерно-
фізичного факультету (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»); Панарін В. Є., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії технології 
сплавів (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН 
України). (275/10)

Федоров Сергій Сергійович, доцент кафедри про-
мислової теплоенергетики Національної металургійної 
академії України: «Розвиток наукових основ створен-
ня високотемпературних агрегатів з електротермічним 
киплячим шаром для очищення вуглецевих матеріалів» 
(05.14.06 – технічна теплофізика та промислова тепло- 
енергетика). Спецрада Д 08.084.05 у Національній мета-
лургійній академії України МОН України (49600, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий кон-
сультант – Губинський М. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри промислової теплоенергетики (Націо-
нальна металургійна академія України). Опоненти: Бон-
даренко Б. І., доктор тех. наук, професор, академік НАН 
України, директор (Інститут газу НАН України); Дешко В. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теплотех-
ніки та енергозбереження (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»); Нікольський В. Є., доктор тех. наук, 
професор, доцент кафедри енергетики (Український дер-
жавний хіміко-технологічний університет). (276/10)

Кацман Михайло Давидович, начальник відділу 
навчально-бойової та спеціальної підготовки Головного 
управління воєнізованої охорони ПАТ «Українська залізни-
ця»: «Методологічні засади організації управління еколо-
гічною безпекою під час ліквідування наслідків аварійних 
ситуацій на залізничному транспорті» (21.06.01 – екологіч-
на безпека). Спецрада Д 26.062.09 у Національному авіа-
ційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-33-54, 406-79-34). 
Науковий консультант – Запорожець О. І., доктор тех. наук, 
професор, проректор з міжнародного співробітництва і 
освіти (Національний авіаційний університет). Опоненти: 
Азаров С. І., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник (Інститут ядерних 
досліджень НАН України); Кучук Г. А., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри обчислювальної техніки та 
програмування (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут»); Антонов А. В., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
екологічного аудиту та експертизи (Державна екологічна 
академія післядипломної освіти та управління). (277/10)

Мікуліч Олена Аркадіївна, докторант кафедри при-
кладної математики та механіки Луцького національного 
технічного університету: «Розвиток методу граничних 
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інтегральних рівнянь до динамічних задач неоднорідних 
та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі Кос-
сера» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). 
Спецрада Д 32.075.01 у Луцькому національному техніч-
ному університеті МОН України (43018, м. Луцьк, вул. 
Львівська, 75; тел. (0332) 74-61-03). Науковий консуль-
тант – Шваб’юк В. І., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри прикладної математики та механіки (Луць-
кий національний технічний університет МОН України). 
Опоненти: Зіньковський А. П., доктор тех. наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу 
коливань і вібраційної надійності (Інститут проблем міц-
ності імені Г. С. Писаренка НАН України); Горик О. В., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри загальнотех-
нічних дисциплін (Полтавська державна аграрна академія 
МОН України); Кундрат М. М., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і 
будівельної механіки (Національний університет водно-
го господарства та природокористування МОН України). 
(318/10)

Квасницька Юлія Георгіївна, старший науковий спів-
робітник відділу координації науково-дослідних робіт 
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН 
України: «Підвищення експлуатаційних характеристик 
жароміцних корозійностійких сплавів на нікелевій основі 
і розробка технології одержання лопаток ГТД» (05.16.04 – 
ливарне виробництво). Спецрада Д 26.232.01 у Фізико-
технологічному інституті металів та сплавів НАН України 
(03142, м. Київ, бульв. Вернадського, 34/1; тел. (044) 
424-35-15). Науковий консультант – Верховлюк А. М., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступ-
ник директора з наукової роботи (Фізико-технологіч-
ний інститут металів та сплавів НАН України). Опоненти: 
Наумик В. В., доктор тех. наук, професор, проректор з 
наукової роботи та міжнародної діяльності (Запорізький 
національний технічний університет МОН України); Селі-
вьорстов В. Ю., доктор тех. наук, професор, декан елек-
трометалургійного факультету (Національна металургійна 
академія України МОН України); Могилатенко В. Г., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри ливарного виробни-
цтва чорних та кольорових металів (Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» МОН України). (333/10)

Степанчук Олександр Васильович, доцент кафедри 
реконструкції аеропортів та автошляхів Національного 
авіаційного університету: «Методологія підвищення ефек-
тивності функціонування вулично-дорожньої мережі міст» 
(05.23.20 – містобудування та територіальне планування). 
Спецрада Д 26.056.09 у Київському національному уні-
верситеті будівництва і архітектури МОН України (03037, 
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 249-72-51). 
Опоненти: Гук В. І., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри містобудування та урбаністики (Харківський 

національний університет будівництва та архітектури); 
Габрель М. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри архітектурного проектування (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»); Угненко Є. Б., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри вишукувань та 
проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою 
(Український державний університет залізничного тран-
спорту). (353/10)

Костенко Тетяна Вікторівна, докторант кафедри охоро-
ни праці ДВНЗ «Донецький національний технічний універ-
ситет» МОН України: «Розвиток наукових основ підвищення 
безпеки рятувальників під час ведення оперативних дій в 
умовах нагрівного мікроклімату» (05.26.01 – охорона пра-
ці). Спецрада Д 11.052.05 у ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, 
площа Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). Науковий кон-
сультант – Александров С. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри охорони праці (ДВНЗ «Донецький на-
ціональний технічний університет» МОН України). Опо-
ненти: Бєліков А. С., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри безпеки життєдіяльності (ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури» МОН Укра-
їни); Левченко О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Украї-
ни); Глива В. А., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
цивільної та промислової безпеки (Національний авіаційний 
університет МОН України). (361/10)

Тихонов Ілля Валентинович, доцент Київського інсти-
туту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного Державного університету інфраструктури та 
технологій: «Методологічні основи поліергатичного забез-
печення навігації та управління рухом водних транспортних 
засобів (цільова технологія безпеки)» (05.22.13 – навігація 
та управління рухом). Спецрада Д 26.062.03 у Національ-
ному авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, 
просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 497-51-51). Науковий 
консультант – Баранов Г. Л., професор кафедри інформа-
ційних систем і технологій (Національний транспортний 
університет). Опоненти: Цимбал М. М., доктор тех. наук, 
професор, декан факультету судноводіння (Національний 
університет «Одеська морська академія»); Машков О. А., 
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління Мінприроди України); Кравченко Ю. В., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри мережевих та 
інтернет-технологій (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (373/10)

Яремчук Ірина Ярославівна, докторант кафедри фото-
ніки Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний резо-
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нансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної 
електроніки» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада 
Д 35.052.13 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-21-11). Науковий консультант – Бобиць-
кий Я. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
фотоніки (Національний університет «Львівська політехні-
ка»). Опоненти: Крючин А. А., доктор тех. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, заступник директора 
(Інститут проблем реєстрації інформації НАН України); 
Боровицький В. М., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри оптичних та оптико-електронних приладів (На-
ціональний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Болес-
та І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафе-
дри радіофізики та комп’ютерних технологій (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). (378/10)

Коробійчук Валентин Вацлавович, доцент кафедри 
розробки родовищ корисних копалин імені професора 
М. Т. Бакка Житомирського державного технологічного 
університету: «Розробка наукових основ технології супут-
нього видобування блоків в умовах щебеневих гранітних 
кар’єрів» (05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних 
копалин). Спецрада Д 26.002.22 у Національному техніч-
ному університеті України «Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, 
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий кон-
сультант – Кравець В. Г., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри геоінженерїї (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Собко Б. Ю., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри відкритих 
гірничих робіт (Національний технічний університет «Дні-
провська політехніка» МОН України); Четверик М. С., док-
тор тех. наук, професор, завідувач відділу геомеханічних 
основ технологій відкритої розробки родовищ (Інститут 
геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України); 
Темченко О. А., доктор тех. наук, професор, декан факуль-
тету економіки та управління (Криворізький економічний 
інститут ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана»). (382/10)

Пітерська Варвара Михайлівна, доцент кафедри екс-
плуатації портів і технології вантажних робіт Одеського 
національного морського університету: «Ризико-орієнто-
ване управління науковою діяльністю закладів вищої осві-
ти в рамках інноваційних програм» (05.13.22 – управління 
проектами та програмами). Спецрада Д 41.060.01 в Одесь-
кому національному морському університеті МОН України 
(65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048) 732-17-
35). Науковий консультант – Шахов А. В., доктор тех. наук, 
професор, проректор з навчально-організаційної роботи 
(Одеський національний морський університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Бушуєва Н. С., доктор тех. наук, професор, 

професор кафедри управління проектами (Київський на-
ціональний університет будівництва та архітектури МОН 
України); Білощицький А. О., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційних систем та технологій 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України); Зачко О. Б., доктор тех. наук, доцент, 
професор кафедри права та менеджменту у сфері цивіль-
ного захисту (Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності ДСНС України). (385/10)

Даниленко Світлана Григорівна, завідувач відділу біо-
технологїї Інституту продовольчих ресурсів НААН України: 
«Наукове обґрунтування розробки біотехнологій інно-
ваційних препаратів для підвищення споживчих якостей 
м’ясних продуктів» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 
26.002.28 у Національному технічному університеті Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; 
тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант – Кігель Н. Ф., 
доктор тех. наук, головний науковий співробітник відділу 
біотехнологїї (Інститут продовольчих ресурсів НААН Украї-
ни). Опоненти: Баль-Прилипко Л. В., доктор тех. наук, про-
фесор, декан факультету харчових технологій та управлін-
ня якістю продукції АПК (Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України); Тодосійчук Т. С., 
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри промислової 
біотехнології (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го» МОН України); Ничик С. А., доктор вет. наук, профе-
сор, член-кореспондент НААН України, директор (Інститут 
ветеринарної медицини НААН України). (390/10)

Шило Галина Миколаївна, завідувач кафедри інфор-
маційних технологій електронних засобів Запорізького на-
ціонального технічного університету МОН України: «Ста-
тистично-орієнтовані методи допускового проектування 
радіоелектронних пристроїв» (05.13.12 – системи авто-
матизації проектувальних робіт). Спецрада Д 35.052.05 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-24-84). Науковий консультант – Піза Д. М., доктор тех. 
наук, професор, директор Інституту інформатики та радіо-
електроніки (Запорізький національний технічний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Лобур М. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри систем автоматизова-
ного проектування (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України); Безкоровайний В. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри системотехніки 
(Харківський національний університет радіоелектроніки 
МОН України); Гоменюк С. І., доктор тех. наук, професор, 
декан математичного факультету (Запорізький національ-
ний університет МОН України). (405/10)

Захарова Людмила Миколаївна, старший науковий 
співробітник відділу фізики сорбційних процесів Інсти-
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туту фізики гірничих процесів НАН України: «Еволюція 
дисипативних структур під час незворотного деформу-
вання масиву гірських порід» (05.15.09 – геотехнічна і 
гірнича механіка). Спецрада Д 11.184.02 в Інституті фізи-
ки гірничих процесів НАН України (49605, м. Дніпро, вул. 
Сімферопольська, 2-а; тел. (056) 767-58-53). Науковий 
консультант – Гріньов В. Г., доктор тех. наук, професор, 
завідувач лабораторії проблем розробки родовищ відділу 
управління станом гірничого масиву (Інститут фізики гір-
ничих процесів НАН України). Опоненти: Паламарчук Т. А., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник відділу механіки гірських порід 
(Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН 
України); Садовенко І. О., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри гідрогеології та інженерної геології 
(Національний технічний університет «Дніпровська полі-
техніка» МОН України); Александров С. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри охорони праці (ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет» МОН 
України, м. Покровськ). (431/10)

 Гасій Григорій Михайлович, докторант кафедри кон-
струкцій з металу, дерева та пластмас Полтавського націо-
нального технічного університету імені Юрія Кондратюка 
МОН України: «Просторові структурно-вантові сталезалі-
зобетонні конструкції» (05.23.01 – будівельні конструкції, 
будівлі та споруди). Спецрада Д 44.052.02 у Полтавському 
національному технічному університеті імені Юрія Кондра-
тюка МОН України (36011, м. Полтава, Першотравневий 
просп., 24; тел. (05322) 7-33-27). Науковий консультант – 
Стороженко Л. І., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас (Пол-
тавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка МОН України). Опоненти: Бліхарський З. Я., 
доктор тех. наук, професор, директор Інституту будів-
ництва та інженерії довкілля (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України); Давиденко О. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри будівни-
цтва (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України МОН України); Ватуля Г. Л., доктор тех. 
наук, доцент, проректор з наукової роботи (Український 
державний університет залізничного транспорту МОН 
України). (500/10)

Кічаєва Оксана Володимирівна, докторант кафедри 
будівельних конструкцій Харківського національного уні-
верситету міського господарства імені О. М. Бекетова: 
«Наукові засади оцінювання надійності та безпеки систе-
ми “будівля – основа”» (05.23.01 – будівельні конструкції, 
будівлі та споруди). Спецрада Д 64.056.04 у Харківсько-
му національному університеті будівництва та архітекту-
ри МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 
(057) 700-02-50). Науковий консультант – Шмуклер В. С., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри будівель-
них конструкцій (Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: 
Лантух-Лященко А. І., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри мостів і тунелів (Національний транспортний 
університет МОН України); Бамбура А. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач відділу надійності конструкцій буді-
вель і споруд (ДП «Державний НДІ будівельних конструк-
цій» Мінрегіонрозвитку України); Бліхарський З. Я., доктор 
тех. наук, професор, директор Інституту будівництва та 
інженерії довкілля (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). (507/10)

Костецький Юрій Віталійович, старший науковий спів-
робітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона 
НАН України: «Наукові і теоретичні основи інтенсифіка-
ції і контролю процесів рафінування залізовуглецевих 
розплавів від міді та сірки» (05.16.02 – металургія чор-
них і кольорових металів та спеціальних сплавів). Спец-
рада Д 08.084.03 у Національній металургійній академії 
України МОН України (49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 
4; тел. (056) 745-31-56). Науковий консультант – Стовп-
ченко Г. П., доктор тех. наук, професор, провідний нау-
ковий співробітник (Інститут електрозварювання імені 
Є. О. Патона НАН України). Опоненти: Чернятевич А. Г., 
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу фізико-тех-
нічних проблем металургії сталі (Інститут чорної металургії 
імені З. І. Некрасова НАН України); Макуров С. Л. доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри теорії металур-
гійних процесів і ливарного виробництва (Приазовський 
державний технічний університет); Сігарьов Є. М., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри металургії чорних 
металів (Дніпровський державний технічний університет, 
м. Кам’янське). (508/10)

Мартинов Сергій Юрійович, завідувач кафедри водо-
постачання, водовідведення та бурової справи Національ-
ного університету водного господарства та природокорис-
тування: «Розвиток науково-технічних засад контактного 
знезалізнення підземних вод за нелінійних ефектів фізи-
ко-хімічних перетворень забруднень» (05.23.04 – водо-
постачання, каналізація). Спецрада Д 47.104.01 у Націо-
нальному університеті водного господарства та природо-
користування МОН України (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 
11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий консультант – Поля-
ков В. Л., доктор тех. наук, професор, провідний науко-
вий співробітник (Інститут гідромеханіки НАН України). 
Опоненти: Епоян С. М., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри водопостачання, каналізації та гідравлі-
ки (Харківській національний університет будівництва та 
архітектури МОН України); Прогульний В. Й., доктор тех. 
наук, завідувач кафедри водопостачання та водовідведен-
ня (Одеська державна академія будівництва та архітектури 
МОН України); Біляєв М. М., завідувач кафедри гідравліки 
та водопостачання (Дніпропетровський національний уні-
верситет залізничного транспорту імені академіка Всево-
лода Лазаряна МОН України). (547/10)
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Заболотна Наталія Іванівна, в. о. завідувача кафе-
дри лазерної та оптикоелектронної техніки Вінницького 
національного технічного університету: «Багатопараме-
тричні поляризаційно-фазові методи і засоби відтворення 
та аналізу структури полікристалічних біологічних шарів 
при оцінюванні патологічних станів» (05.11.17 – біологіч-
ні та медичні прилади і системи). Спецрада Д 64.050.17 
у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-13). Науковий 
консультант – Павлов С. В., доктор тех. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (Вінницький національний 
технічний університет). Опоненти: Тимчик Г. С., доктор 
тех. наук, професор, декан приладобудівного факультету 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Повороз-
нюк А. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
обчислювальної техніки і програмування (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут»); Ткачук Р. А., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри біотехнічних систем (Тернопільський національ-
ний технічний університет імені Івана Пулюя). (606/10)

Недашківська Надія Іванівна, доцент кафедри мате-
матичних методів системного аналізу Інституту приклад-
ного системного аналізу Національного технічного уні-
верситету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»: «Методологія та інструментарій під-
тримки прийняття рішень на основі ієрархічних та мереже-
вих моделей» (01.05.04 – системний аналіз і теорія опти-
мальних рішень). Спецрада Д 26.002.03 у Національному 
технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, 
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Нау-
ковий консультант – Панкратова Н. Д., доктор тех. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, заслужений 
діяч науки і техніки України, заступник директора (Інститут 
прикладного системного аналізу Національного технічно-
го університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Циганок В. В., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабо-
раторії систем підтримки прийняття рішень (Інститут проб-
лем реєстрації інформації НАН України); Наконечний О. Г., 
доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри системного 
аналізу та теорії прийняття рішень (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка МОН України); 
Міхайленко В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційних технологій проектування та при-
кладної математики (Київський національний університет 
будівництва і архітектури). (610/10)

Сильчук Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри готель-
но-ресторанної справи Національного університету харчо-
вих технологій: «Наукове обґрунтування та розроблення 
прискорених технологій хлібобулочних виробів, збагаче-

них харчовими волокнами» (05.18.16 – технологія харчової 
продукції). Спецрада Д 26.058.07 у Національному універ-
ситеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий 
консультант – Дробот В. І., доктор тех. наук, професор 
кафедри технології хлібопекарських і кондитерських 
виробів (Національний університет харчових технологій). 
Опоненти: Кравченко М. Ф., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри технології і організації ресторанного 
господарства (Київський національний торговельно-еко-
номічний університет МОН України); Капліна Т. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресто-
ранної та курортної справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгівлі» МОН України); 
Тележенко Л. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчуван-
ня (Одеська національна академія харчових технологій 
МОН України). (621/10)

Трегуб Микола Іларіонович, завідувач кафедри меха-
нізації та електрифікації сільськогосподарського вироб-
ництва Білоцерківського національного аграрного уні-
верситету: «Науково-технічні основи безтрансмісійних 
вітроелектричних комплексів» (05.09.03 – електротехнічні 
комплекси та системи). Спецрада Д 26.004.07 у Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант – Козир-
ський В. В., доктор тех. наук, професор, директор ННІ 
енергетики, автоматики і енергозбереження (Національ-
ний університет біоресурсів і природокористування Укра-
їни). Опоненти: Мазуренко Л. І., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач відділу електромеханічних систем (Інститут 
електродинаміки НАН України); Васько П. Ф., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
гідроенергетики (Інститут відновлюваної енергетики НАН 
України); Щур І. З., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри електромехатроніки і комп’ютеризованих елек-
тромеханічних систем (Національний університет «Львів-
ська політехніка»). (627/10)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Макух Ярослав Петрович, завідувач відділу герболо-

гії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН України: «Теоретичні та практичні аспекти форму-
вання фітоценозів багаторічних біоенергетичних культур» 
(06.01.13 – гербологія). Спецрада Д 26.360.01 в Інституті 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України 
(03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25; тел. (044) 275-50-00). 
Науковий консультант – Іващенко О. О., доктор с.-г. наук, 
професор, академік НААН України, головний науковий спів-
робітник відділу гербології (Інститут біоенергетичних куль-
тур і цукрових буряків НААН України). Опоненти: Зуза В. С., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри землероб-
ства імені О. М. Можейка (Харківський національний аграр-
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ний університет імені В. В. Докучаєва МОН України); Швар-
тау В. В., доктор біол. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу фізіології живлення рослин 
(Інститут фізіології рослин і генетики НАН України); Тка-
ліч Ю. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
загального землеробства та ґрунтознавства (Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет МОН України). 
(582/10)

Ткачук Олександр Петрович, старший викладач кафе-
дри екології та охорони навколишнього середовища Він-
ницького національного аграрного університету: «Еколо-
гічні засади оптимізації агроценозів і ґрунту Центрального 
Лісостепу» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в 
Інституті агроекології і природокористування НААН Укра-
їни (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-
23-38). Науковий консультант – Разанов С. Ф., доктор с.-г. 
наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища (Вінницький національний 
аграрний університет). Опоненти: Мудрак О. В., доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології, природ-
ничих та математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти»); Писаренко П. В., доктор с.-г. наук, 
професор, професор кафедри землеробства і агрохімії 
імені В. І. Сазанова, перший проректор (Полтавська дер-
жавна аграрна академія); Лісовий М. М., доктор с.-г. наук, 
професор, професор кафедри молекулярної біології, 
мікробіології та біобезпеки (Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України). (608/10)

Колісник Олександр Іванович, директор ПП «Агро-
фірма Світанок» Нововодолазького району Харківської 
області: «Обґрунтування технології виробництва яловичини 
за використання абердин-ангуської худоби у східному регі-
оні України» (06.02.04 – технологія виробництва продуктів 
тваринництва). Спецрада Д 26.004.05 у Національному уні-
верситеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий консультант – Прудніков В. Г., доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри технології пере-
робки і стандартизації продуктів тваринництва (Харківська 
державна зооветеринарна академія). Опоненти: Козир В. С., 
доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробіт-
ник лабораторії тваринництва (Інститут зернових культур 
НААН України); Луценко М. М., доктор с.-г. наук, професор, 
завідувач кафедри технології виробництва молока і м’яса 
(Білоцерківський національний аграрний університет); 
Михальченко С. А., доктор с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач кафедри технічного забезпечення 
агропромислового виробництва (Харківський національний 
аграрний університет імені В. В. Докучаєва). (628/10)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Миколенко Дмитро Валерійович, доцент кафедри 

нової та новітньої історії Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна: «Політична спадщина 
Стефана Стамболова у болгарському державотворенні 
(1895 – 1920 рр.)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спец-
рада Д 26.228.01 в Інституті української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України 
(01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 
279-08-63). Науковий консультант – Станчев М. Г., док-
тор істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та 
новітньої історії (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Докашен-
ко Г. П., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри 
вітчизняної та зарубіжної історії (Горлівський інститут 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педаго-
гічний університет» МОН України); Мільчев В. І., доктор 
істор. наук, професор, декан історичного факультету 
(Запорізький національний університет МОН України); 
Тортіка М. В., доктор істор. наук, доцент, доцент кафе-
дри історії, музеєзнавства і пам’яткознавства (Харківська 
державна академія культури Міністерства культури Укра-
їни). (126/10)

Красножон Андрій Васильович, завідувач кафедри 
історії України Південноукраїнського національного педа-
гогічного університету імені К. Д. Ушинського: «Еволюція 
довгочасної фортифікації та історична топографія міст 
Північно-Західного Причорномор’я на початку XV – напри-
кінці XVIII ст.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 
76.051.06 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України, факультет історії, 
політології та міжнародних відносин (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). Опоненти: 
Гуржій О. І., доктор істор. наук, головний науковий спів-
робітник відділу історії України середніх віків та ранньо-
го нового часу (Інститут історії України НАН України); 
Гончарук Т. Г., доктор істор. наук, професор кафедри 
історії України (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова МОН України); Возний І. П., доктор істор. 
наук, професор кафедри релігієзнавства та теології (Чер-
нівецький національний університет імені Юрія Федькови-
ча МОН України). (328/10)

Нефьодов Дмитро Валерійович, докторант кафедри 
історії Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського: «Робітничий клас УРСР в повоєнне 
двадцятиріччя (1946 – 1965 рр.): історіографія проблеми» 
(07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни). Спецрада Д 17.051.01 у Запорізь-
кому національному університеті МОН України (69600, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). 
Науковий консультант – Шитюк М. М., доктор істор. наук, 
професор, директор ННІ історії, політології та права (Мико-
лаївський національний університет імені В. О. Сухомлин-
ського). Опоненти: Даниленко В. М., доктор істор. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач 
відділу історії України другої половини XX століття (Інсти-
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тут історії України НАН України); Колесник В. Ф., доктор 
істор. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
завідувач кафедри давньої та нової історії України (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Андрєєв В. М., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри всесвітньої історії та історіографії (Херсонський 
державний університет). (465/10)

Біловус Леся Іванівна, доцент кафедри документо-
знавства, інформаційної діяльності та українознавства 
Тернопільського національного економічного університе-
ту: «Українськомовна періодика української діаспори США 
у збереженні національної ідентичності (1991 – 2017 рр.)» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 58.053.04 у Тер-
нопільському національному педагогічному університеті 
імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тер-
нопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-
02). Науковий консультант – Гомотюк О. Є., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства (Тернопіль-
ський національний економічний університет). Опонен-
ти: Бевз Т. А., доктор істор. наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу соціально-політичної історії 
(Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені 
І. Ф. Кураса НАН України); Тюрменко І. І., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри історії та документознав-
ства (Національний авіаційний університет); Юрій М. Ф., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри соціаль-
но-гуманітарних наук та права (Чернівецький торговель-
но-економічний інститут Київського національного торго-
вельно-економічного університету). (595/10)

Подобєд Олена Андріївна, доцент кафедри історії та 
етнополітики Національного педагогічного університету 
імені Михайла Драгоманова: «Культурне життя та повсяк-
дення переміщених осіб і біженців з України у Західній 
Німеччині (друга половина 1940-х рр.)» (07.00.01 – істо-
рія України). Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському націо-
нальному університеті імені Богдана Хмельницького МОН 
України (18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81; тел. 
35-28-50). Опоненти: Перехрест О. Г., доктор істор. наук, 
професор, професор кафедри всесвітньої історії та між-
народних відносин (Черкаський національний універси-
тет імені Богдана Хмельницького); Головата Л. В., доктор 
істор. наук, старший науковий співробітник відділу науко-
вої бібліографії (Львівська національна наукова бібліоте-
ка України імені Василя Стефаника); Стельникович С. В., 
доктор істор. наук, доцент, доцент кафедри історії України 
(Житомирський державний університет імені Івана Фран-
ка). (633/10)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Іванько Анатолій Васильович, доцент кафедри аграр-

ної економіки Відокремленого підрозділу Національного 
університету біоресурсів і природокористування Укра-

їни «Ніжинський агротехнічний інститут»: «Адаптивне 
управління господарською діяльністю аграрних підпри-
ємств в умовах сучасних викликів» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д. 26.350.01 у Відокремлено-
му підрозділі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехніч-
ний інститут» (16600, м. Ніжин, вул. Шевченка, 10; тел. 
(04631) 2-52-70, факс (04631) 2-53-81). Науковий кон-
сультант – Кваша С. М., доктор екон. наук, професор, 
академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки 
України, проректор з навчальної і виховної роботи (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористу-
вання України). Опоненти: Величко О. П., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і пра-
ва (Дніпровський державний аграрно-економічний уні-
верситет МОН України); Пріб К. А., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри маркетингу і управління 
бізнесом (Національний університет «Києво-Могилян-
ська академія»); Пархомець М. К., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри кафедри обліку та еконо-
міко-правового забезпечення агропромислового бізнесу 
(Тернопільський національний економічний університет 
МОН України). (82/10)

Старинець Олександр Георгійович, керівник секрета-
ріату Комітету Верховної Ради України з питань інфор-
матизації та зв’язку: «Антикризове управління телеко-
мунікаційними підприємствами: теорія та методологія» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.861.03 у 
Державному університеті телекомунікацій МОН України 
(03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 248-85-
97). Науковий консультант – Гудзь О. Є., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Дер-
жавний університет телекомунікацій МОН України). Опо-
ненти: Князєва О. А., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри економіки підприємства та корпоратив-
ного управління (Одеська національна академія зв’язку 
імені О. С. Попова МОН України); Прокопенко Н. С., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, 
обліку та оподаткування (ПВНЗ «Європейський універ-
ситет» МОН України); Баюра Д. О., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки підприємства 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (84/10)

 Ярошевська Оксана Володимирівна, доцент кафедри 
економіки Інституту економіки Класичного приватного 
університету МОН України: «Фондові механізми форму-
вання капіталу суб’єктів господарювання» (08.00.08 – гро-
ші, фінанси і кредит). Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській 
державній машинобудівній академії МОН України (84313, 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). 
Науковий консультант – Косова Т. Д., доктор екон. наук, 
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професор, професор кафедри обліку, фінансів та еконо-
мічної безпеки (ДВНЗ «Донецький національний техніч-
ний університет» МОН України, м. Покровськ). Опоненти: 
Воронкова О. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри фінансових ринків (Університет державної фіс-
кальної служби України); Колодізєв О. М., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри банківської справи 
(Харківський національний економічний університет іме-
ні Семена Кузнеця МОН України); Костирко Л. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів і бан-
ківської справи (Східноукраїнський національний універ-
ситет імені Володимира Даля МОН України). (104/10)

Гнатишин Людмила Богданівна, доцент кафедри облі-
ку та оподаткування Львівського національного аграрного 
університету: «Відтворення виробничого потенціалу фер-
мерських господарств» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 36.814.02 у Львівському національному 
аграрному університеті МОН України (80381, м. Дубляни, 
вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35). Науковий кон-
сультант – Липчук В. В., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, професор кафедри 
історії України, економічної теорії та туризму (Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біо-
технологій імені С. З. Ґжицького). Опоненти: Демчук Н. І., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів 
та банківської справи (Дніпровський державний аграрно-
економічний університет); Малік М. Й., доктор екон. наук, 
професор, академік НААН України, головний науковий 
співробітник відділу підприємництва, кооперації та агро-
промислової інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної економі-
ки» НААН України); Плотницька С. І., доктор екон. наук, 
доцент, професор кафедри менеджменту і адмініструван-
ня (Харківський національний університет міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова). (233/10)

Мандзик Валерій Миколайович, старший науковий 
співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку НАН України»: «Капіталізація водних 
ресурсів: теорія і практика» (08.00.06 – економіка приро-
докористування та охорони навколишнього середовища). 
Спецрада Д 26.256.01 у ДУ «Інститут економіки природо-
користування та сталого розвитку НАН України» (01032, 
м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. 486-91-27). Опо-
ненти: Олійник Я. Б., доктор екон. наук, професор, академік 
НАПН України декан географічного факультету (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни); Жук В. М., доктор екон. наук, професор, головний нау-
ковий співробітник відділу обліку та оподаткування (ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» НААН України); Витвиць-
кий Я. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
прикладної економіки Інституту економіки та менеджменту 
(Івано-Франківський національний технічний університету 
нафти і газу МОН України). (268/10)

Сакаль Оксана Володимирівна, старший науковий 
співробітник ДУ «Інститут економіки природокористуван-
ня та сталого розвитку НАН України»: «Еколого-економіч-
на ефективність землекористування в умовах поглиблен-
ня інституціональних трансформацій» (08.00.06 – еконо-
міка природокористування та охорони навколишнього 
середовища). Спецрада Д 26.256.01 у ДУ «Інститут еко-
номіки природокористування та сталого розвитку НАН 
України» (01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. 
486-91-27). Опоненти: Бородіна О. М., доктор екон. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач від-
ділу економіки і політики аграрних перетворень (Інститут 
економіки та прогнозування НАН України); Федоров М. М., 
доктор екон. наук, професор, головний науковий співро-
бітник відділу земельних відносин та природокористуван-
ня (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); 
Стегней М. І., доктор екон. наук, професор, декан факуль-
тету економіки, управління та інженерії (Мукачівський 
державний університет МОН України). (269/10)

Чуницька Ірина Іванівна, професор кафедри фінан-
сових ринків Університету державної фіскальної служби 
України: «Інфраструктурний потенціал розвитку фінансо-
вого ринку в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 27.855.01 в Університеті державної фіскальної 
служби України ДФС України (08201, м. Ірпінь, вул. Уні-
верситетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий консуль-
тант – Онишко С. В., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри фінансових ринків (Університет державної 
фіскальної служби України). Опоненти: Алексеєнко Л. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку 
та фінансів (Івано-Франківський ННІ менеджменту Тер-
нопільського національного економічного університету); 
Давиденко Н. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України); Ткаченко Н. В., доктор 
екон. наук, професор, заступник директора з навчальної 
роботи (Інститут післядипломної освіти Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка). (355/10)

Кобилинська Тетяна Василівна, заступник началь-
ника управління, начальник відділу ГУС у Житомирській 
області: «Методологічні та організаційні засади статистич-
ного оцінювання діяльності сільськогосподарських під-
приємств (екологічний аспект)» (08.00.10 – статистика). 
Спецрада Д 26.870.01 у Національній академії статисти-
ки, обліку та аудиту Держстату України (04107, м. Київ, 
вул. Підгірна, 1; тел. 484-49-41). Науковий консультант – 
Осауленко О. Г., доктор наук з держ. управління, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, ректор (Націо-
нальна академія статистики, обліку та аудиту). Опоненти: 
Кулинич Р. О., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри математики, статистики та інформаційних тех-
нологій (Хмельницький університет управління та права); 
Саріогло В. Г., доктор екон. наук, професор, старший 
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науковий співробітник, завідувач відділу соціально-демо-
графічної статистики (Інститут демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи НАН України); Ткачук В. І., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економі-
ки і підприємництва (Житомирський національний агро-
екологічний університет МОН України). (423/10)

Савич Олександр Петрович, виконавчий директор 
ТОВ «Авто Стандард Україна», м. Пустомити, Львівська 
область: «Маркетинг на глобальному ринку легкових 
автомобілів» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 456-98-73). Науковий 
консультант – Федорченко А. В., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри маркетингу (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України). Опоненти: Ілляшенко С. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та 
управління інноваційною діяльністю (Сумський держав-
ний університет МОН України); Крикавський Є. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та 
логістики (Національний університет «Львівська політех-
ніка» МОН України); Райко Д. В., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри економічної кібернетики та 
маркетингового менеджменту (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України). (428/10)

Корепанов Олексій Сергійович, доцент кафедри ста-
тистики, обліку та аудиту Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна: «Методологічні заса-
ди статистичного забезпечення управління розвитком 
«розумних» сталих міст в Україні» (08.00.10 – статистика). 
Спецрада Д 26.870.01 у Національній академії статистики, 
обліку та аудиту Державної служби статистики України 
(04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; тел. 484-49-41). Науковий 
консультант – Момотюк Л. Є., доктор екон. наук, профе-
сор, проректор з науково-педагогічної та виховної робо-
ти (Національна академія статистики, обліку та аудиту). 
Опоненти: Захожай В. Б., доктор екон. наук, професор, 
провідний науковий співробітник (Національна академія 
внутрішніх справ); Ковтун Н. В., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри статистики та демографії (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Цаль-Цалко Ю. С., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту 
(Житомирський національний агроекологічний універси-
тет). (607/10)

Глущевський В’ячеслав Валентинович, завідувач 
кафедри економіки та інформаційних технологій Запо-
різької державної інженерної академії: «Моделювання 
систем адаптивного управління в економіці» (08.00.11 – 

математичні методи, моделі та інформаційні технології 
в економіці). Спецрада Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемо-
ги, 54/1; тел. 272-54-70). Науковий консультант – Вітлін-
ський В. В., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіко-математичного моделювання (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет іме-
ні Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Коваль-
чук К. Ф., доктор екон. наук, професор, декан факульте-
ту економіки і менеджменту (Національна металургійна 
академія України МОН України); Максишко Н. К., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної 
кібернетики (Запорізький національний університет МОН 
України); Черняк О. І., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри економічної кібернетики (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України). (642/10)

Будько Оксана Володимирівна, професор кафедри 
фінансів та обліку Дніпровського державного технічного 
університету: «Система обліково-аналітичного забезпе-
чення сталого розвитку організації» (08.00.09 – бухгал-
терський облік, аналіз та аудит – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України (03086, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. 371-62-42). Науковий консультант – Кіндрацька Л. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналі-
зу (ДВНЗ «Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: 
Жук В. М., доктор екон. наук, професор, академік НААН 
України, головний науковий співробітник відділу обліку та 
оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН 
України); Левицька С. О., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри обліку і аудиту (Національний універ-
ситет водного господарства та природокористування МОН 
України); Лоханова Н. О., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (Одесь-
кий національний економічний університет МОН України). 
(644/10)

Поляков Максим Валерійович, доцент кафедри міжна-
родних економічних відносин Національного університету 
водного господарства та природокористування: «Глобаль-
ні детермінанти становлення та розвитку економіки знань» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. (044) 456-63-58). Науковий консультант – Ханін І. Г., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри міжна-
родних економічних відносин (Національний університет 
водного господарства та природокористування МОН Укра-
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їни). Опоненти: Білорус О. Г., доктор екон. наук, профе-
сор, академік НАН України, головний науковий співробіт-
ник відділу економічної теорії (ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України»); Каленюк І. С., доктор екон. 
наук, професор, директор НДІ економічного розвитку 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Сардак С. Е., док-
тор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки та 
управління національним господарством (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара МОН Укра-
їни). (645/10)

Кравченко Марина Олегівна, доцент кафедри менедж-
менту Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»: «Системно-структурний підхід до формування еконо-
мічної стійкості машинобудівних підприємств» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 26.002.23 у Націо-
нальному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-
82-62). Науковий консультант – Войтко С. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародної еконо-
міки (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). 
Опоненти: Лепейко Т. І., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри менеджменту та бізнесу (Харківський на-
ціональний економічний університет імені Семена Кузне-
ця); Кукоба В. П., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки та підприємництва (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»); Сарапіна О. А., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри обліку, аудиту і оподаткування (Херсон-
ський національний технічний університет). (646/10)

Кучер Галина Вікторівна, доцент кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету: «Фінансові ресурси державного сектору еконо-
міки як складова суспільного розвитку» (08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит). Спецрада Д 26.055.03 у Київському на-
ціональному торговельно-економічному університеті МОН 
України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-
31). Науковий консультант – Чугунов І. Я., доктор екон. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, завідувач кафедри фінансів (Київський національний 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Куже-
лєв М. О., доктор екон. наук, професор, директор ННІ 
фінансів, банківської справи (Університет державної фіс-
кальної служби України); Грабчук О. М., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри фінансів (Дніпровський на-
ціональний університет імені Олеся Гончара); Хрущ Н. А., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування (Хмельницький націо-
нальний університет). (653/10)

Чуприна Олена Оскарівна, докторант Донецького 
державного університету управління, м. Маріуполь: «Тео-
ретико-методологічні засади стратегічного регулювання 
міграційного руху населення» (08.00.07 – демографія, 
економіка праці, соціальна економіка і політика). Спец-
рада 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 – Балу-
єва О. В., доктор екон. наук, доцент, проректор з науко-
вої роботи (Донецький державний університет управління 
МОН України). Опоненти: Пітюлич М. І., доктор екон. наук, 
професор, завідувач відділу перспективного розвитку 
сільських територій (Закарпатський регіональний центр 
соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН 
України); Михальченко Г. Г., доктор екон. наук, доцент, за-
відувач кафедри економіки підприємств та менеджменту 
(Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут 
Української інженерно-педагогічної академії МОН України, 
м. Артемівськ); Шевчук Л. Т., доктор екон. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (ПВНЗ «Львівський універси-
тет бізнесу та права»). (666/10)

Кремень Вікторія Михайлівна, докторант кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування Сумсько-
го державного університету МОН України: «Методоло-
гічні засади розвитку фінансового нагляду в Україні» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 55.051.06 
у Сумському державному університеті МОН України 
(40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 
640-499). Науковий консультант – Школьник І. О., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банків-
ської справи та страхування ННІ бізнес-технологій «УАБС» 
(Сумський державний університет МОН України). Опонен-
ти: Заруцька О. П., доктор екон. наук, завідувач кафедри 
грошового обігу та банківської справи (Університет митної 
справи та фінансів МОН України); Коваленко Ю. М., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри фінансових 
ринків (Університет державної фіскальної служби Украї-
ни); Момотюк Л. Є., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 
проректор (Національна академія статистики, обліку та 
аудиту Державної служби статистики України). (674/10)

Івченко Євген Анатолійович, доцент кафедри менедж-
менту та маркетингу Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля: «Теоретико-методо-
логічні засади трансформацій системи економічної безпе-
ки підприємства» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів 
господарської діяльності). Спецрада Д 64.089.01 у Харків-
ському національному університеті міського господарства 
імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий 
консультант – Погорелов Ю. С., доктор екон. наук, доцент, 
радник члена Рахункової палати України. Опоненти: Жив-
ко З. Б., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
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менеджменту (Львівський державний університет вну-
трішніх справ МВС України); Отенко І. П., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу 
та економічного аналізу (Харківський національний еко-
номічний університет імені Семена Кузнеця МОН України); 
Шемаєва Л. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач від-
ділу фінансової безпеки (Національний інститут стратегіч-
них досліджень при Президентові України). (678/10)

Гринь Євген Леонідович, провідний спеціаліст 
Державної екологічної інспекції у Харківській області: 
«Ефективність управління організаційними змінами в 
менеджменті підприємств: теорія, методологія, практика» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у 
Харківському національному технічному університеті сіль-
ського господарства імені Петра Василенка МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-
88). Опоненти: Плаксієнко В. Я., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Полтав-
ська державна аграрна академія); Яців І. Б., доктор екон. 
наук, доцент, проректор з наукової роботи (Львівський 
національний аграрний університет); Ткаченко С. А., док-
тор екон. наук, доцент, в. о. ректора (ВНЗ «Міжнародний 
технологічний університет «Миколаївська політехніка»). 
(679/10)

Постол Анатолій Анатолійович, докторант Херсон-
ського державного аграрного університету: «Механізми 
та інструменти розвитку великих аграрних підприємств: 
теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економіка 
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: 
Єрмаков О. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки праці та соціального розвитку (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України); Войт С. М., доктор екон. наук, генеральний 
директор (ДП «Виробниче об’єднання Південний машино-
будівний завод імені О. М. Макарова»); Ігнатенко М. М., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки 
підприємства (Переяслав-Хмельницький державний педа-
гогічний університет імені Григорія Сковороди). (680/10)

Бердар Маргарита Михайлівна, доцент кафедри під-
приємництва Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Домінанти розвитку підприємств хар-
чової промисловості України в умовах інституційних змін» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 79.051.01 
у Чернігівському національному технологічному універ-
ситеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 
95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий консультант – Бут-

ко М. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри менеджменту та державної служби (Чернігівський 
національний технологічний університет МОН України). 
Опоненти: Величко О. П., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри менеджменту і права (Дніпровський дер-
жавний аграрно-економічний університет МОН України); 
Пономаренко Т. В., доктор екон. наук, доцент, проректор 
з міжнародних програм та проектів, професор кафедри 
міжнародної економіки, обліку та фінансів (ПВНЗ «Між-
народний науково-технічний університет імені академіка 
Юрія Бугая»); Коваленко О. В., доктор екон. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу економічних 
досліджень (Інститут продовольчих ресурсів НААН Украї-
ни). (683/10)

Захарченко Наталя Вячеславівна, кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економіки та моделювання 
ринкових відносин Одеського національного університе-
ту імені І. І. Мечникова: «Методологія управління розви-
тком високотехнологічних промислових підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.893.01 в 
Університеті митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, 
вул. В. Вернадського, 2/4; тел. (056) 745-55-96). Науко-
вий консультант – Кузнєцов Е. А., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки та управління 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечнико-
ва). Опоненти: Федулова Л. І., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач Центру досліджень економічної політики 
(Інститут експертно-аналітичних та наукових досліджень 
Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України); Ілляшенко С. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри маркетингу та управління 
інноваційною діяльністю (Сумський державний універси-
тет МОН України); Жадько К. С., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри підприємництва та економіки 
підприємств (Університет митної справи та фінансів МОН 
України). (694/10)

Ліхоносова Ганна Сергіївна, доцент кафедри фінан-
сів Національного аерокосмічного університету імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: 
«Методологія регулювання соціально-економічного від-
торгнення на підприємствах» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватно-
му університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий консультант – Калі-
неску Т. В., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів (На-
ціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуков-
ського «Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: 
Захарчин Г. М., доктор екон. наук, професор, заслужений 
працівник народної освіти України, професор кафедри 
менеджменту персоналу та адміністрування (Національ-
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ний університет «Львівська політехніка»); Горовий Д. А., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри еконо-
міки та маркетингу (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»); Полінкевич О. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри еконо-
міки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки). (697/10)

Самойленко Інна Олександрівна, доцент кафедри 
менеджменту і адміністрування Харківського національ-
ного університету міського господарства імені О. М. Беке-
това: «Теоретико-методологічні засади формування енер-
гоефективної моделі розвитку національної економіки» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватно-
му університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий консультант – 
Жихор О. Б., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки та маркетингу (Національний аерокос-
мічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»). Опоненти: Верхоглядова Н. І., док-
тор екон. наук, професор, в. о. ректора (ДВНЗ «Придні-
провська державна академія будівництва та архітектури»); 
Мамонтова Н. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів, обліку і аудиту (Національний універ-
ситет «Острозька академія»); Шкрабак І. В., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Дон-
баська державна машинобудівна академія МОН України, 
м. Краматорськ). (698/10)

Давидова Оксана Юріївна, професор кафедри готель-
ного і ресторанного бізнесу Харківського державного уні-
верситету харчування та торгівлі: «Методологія інновацій-
ного управління розвитком підприємств готельно-ресто-
ранного господарства» (08.00.04 – економіка та управлін-
ня підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 64.088.02 у Харківському державному універ-
ситеті харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Хар-
ків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 337-85-35). Науковий 
консультант – Прохорова В. В., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності 
суб’єктів господарювання (Українська інженерно-педаго-
гічна академія). Опоненти: Ареф’єва О. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного 
транспорту (Національний авіаційний університет); Тере-
бух А. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
туризму (Національний університет «Львівська політехні-
ка»); Гавловська Н. І., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-рес-
торанної справи (Хмельницький національний універси-
тет). (705/10)

Сибірцев Володимир Васильович, доцент кафедри 
економіки, менеджменту та комерційної діяльності Цен-

тральноукраїнського національного технічного універ-
ситету: «Державне регулювання інституціональних змін 
національного ринку праці» (08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством). Спецрада Д 
79.051.04 у Чернігівському національному технологічному 
університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий консультант – 
Гавкалова Н. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри державного управління, публічного адміністру-
вання та регіональної економіки (Харківський національ-
ний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН 
України). Опоненти: Кичко І. І., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри управління персоналом та економіки 
праці (Чернігівський національний технологічний універ-
ситет МОН України); Мельник А. Ф., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту та публіч-
ного управління (Тернопільський національний економіч-
ний університет МОН України); Шапошников К. С., доктор 
екон. наук, професор, директор (Причорноморський НДІ 
економіки та інновацій). (709/10)

Якубек Петер, асистент кафедри менеджменту та 
економіки ВНЗ «Дубницький технологічний інститут» 
(м. Дубниця-над-Вагом, Словацька Республіка): «Фор-
мування стратегії інноваційного розвитку сфери вищої 
освіти в умовах інформаційної економіки» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному 
технологічному університеті МОН України (14035, м. Чер-
нігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий 
консультант – Руденко О. М., доктор наук з держ. управ-
ління, доцент, професор кафедри публічного управління 
та менеджменту організацій (Чернігівський національ-
ний технологічний університет МОН України). Опоненти: 
Бурлуцька С. В., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри обліку і аудиту (Донбаська державна машино-
будівна академія МОН України, м. Краматорськ); Гальцо-
ва О. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри національної економіки, маркетингу та міжнародних 
економічних відносин (Класичний приватний універси-
тет); Натрошвілі С. Г., доктор екон. наук, доцент, декан 
факультету ринкових, інформаційних и інноваційних тех-
нологій (Київський національний університет технологій 
та дизайну МОН України). (711/10)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Титаренко Віта Володимирівна, старший науковий 

співробітник відділу історії релігії та практичного релі-
гієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філо-
софії імені Г. С. Сковороди НАН України: «Методологія 
прогнозних досліджень в академічному релігієзнавстві» 
(09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада Д 26.161.03 в Інсти-
туті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (01001, 
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 279-48-12). Нау-
ковий консультант – Филипович Л. О., доктор філософ. 
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наук, професор, завідувач відділу історії релігії та практич-
ного релігієзнавства Відділення релігієзнавства (Інститут 
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). Опоненти: 
Владиченко Л. Д., доктор філософ. наук, доцент, заступ-
ник директора департаменту у справах релігій та націо-
нальностей – начальник відділу релігієзнавчо-аналітичної 
роботи Міністерства культури України; Компанієць Л. В., 
доктор філософ. наук, доцент, доцент кафедри теорії 
культури і філософії науки Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна); Стадник М. М., доктор 
філософ. наук, професор, професор кафедри публічної 
політики та політичної аналітики (Національна акаде-
мія державного управління при Президентові України). 
(174/10)

Вергелес Костянтин Миколайович, доцент кафедри 
філософії та суспільних наук Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирогова: «Сутність та 
смисли людини в православ’ї: методологія філософсько-
релігієзнавчого дослідження» (09.00.11 – релігієзнав-
ство). Спецрада Д 26.001.43 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Науковий консультант – Харьковщенко Є. А., доктор 
філософ. наук, професор, завідувач кафедри релігіє- 
знавства (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Бондаренко В. Д., доктор філо-
соф. наук, професор, завідувач кафедри богослів’я і релі-
гієзнавства (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова); Ломачинська І. М., доктор філософ. 
наук, професор кафедри філософії (Київський універси-
тет імені Бориса Грінченка); Саух П. Ю., доктор філософ. 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, акаде-
мік-секретар Відділення вищої освіти. (347/10)

Фесенко Галина Григорівна, доцент кафедри історії 
і культурології Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова: «Філософські 
дискурси міських ландшафтів» (26.00.01 – теорія та істо-
рія культури – філософські науки). Спецрада Д 26.001.28 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – 
Білик Я. М., доктор філософ. наук, професор, професор 
кафедри теорії культури і філософії науки (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: 
Хамітов Н. В., доктор філософ. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу філософської антропології 
(Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України); 
Карпенко К. І., доктор філософ. наук, професор, в. о. за-
відувача кафедри філософії (Харківський національний 
медичний університет); Стоян С. П., доктор філософ. наук, 
доцент, доцент кафедри етики, естетики та культурології 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). (445/10)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Венжинович Наталія Федорівна, заступник декана 

філологічного факультету з наукової роботи Ужгород-
ського національного університету: «Фраземіка україн-
ської літературної мови: когнітивний та лінгвокультуроло-
гічний аспекти» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 
26.173.01 в Інституті української мови НАН України (01001, 
м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). Опо-
ненти: Мокієнко В. М., доктор філол. наук, професор 
Інституту славістики (Грайфсвальдський університет імені 
Ернста Моріца Арндта, Німеччина); Мойсієнко А. К., док-
тор філол. наук, професор, завідувач кафедри української 
мови та прикладної лінгвістики (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Яремко Я. П., доктор 
філол. наук, доцент, професор кафедри української мови 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка). (41/10)

Ковтун Альбіна Анатоліївна, доцент кафедри історії та 
культури української мови Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича: «Семантичні деривати 
в релігійній лексиці української мови: творення, розвиток 
і сучасне функціонування» (10.02.01 – українська мова). 
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 консультант – Скаб М. В., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри історії та культури україн-
ської мови (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича). Опоненти: Бойко Н. І., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри української мови 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гого-
ля); Колоїз Ж. В., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри української мови (Криворізький державний педа-
гогічний університет); Струганець Л. В., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри української мови та методики 
її навчання (Тернопільський національний педагогічний уні-
верситет імені Володимира Гнатюка). (171/10)

Солецький Олександр Маркіянович, доцент кафедри 
філології Коломийського навчально-наукового інституту 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»: «Модифікація емблематичних форм 
українського фольклорного та літературного дискурсів» 
(10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літе-
ратури). Спецрада Д 26.133.03 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 18/2; тел. 272-19-02). Науковий консультант – 
Хороб С. І., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри української літератури (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»). Опо-
ненти: Сулима М. М., доктор філол. наук, професор, ака-
демік НАН України, завідувач відділу історії української 
літератури (Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН 
України); Корпанюк М. П., доктор філол. наук, професор, 
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професор кафедри української і зарубіжної літератури та 
методики навчання імені Михайла Максимовича (Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний універси-
тет імені Григорія Сковороди); Мейзерська Т. С., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри теорії та історії 
світової літератури імені професора В. І. Фесенко (Київ-
ський національний лінгвістичний університет). (435/10)

Пашкова Надія Ігорівна, доцент кафедри україн-
ської філології та славістики Київського національного 
лінгвістичного університету: «Номінативні моделі вер-
балізації етнокультурного концепту ДІМ у карпатському 
ареалі балкано-слов’янського етномовного континууму» 
(10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознав-
ство). Спецрада Д 26.054.02 у Київському національному 
лінгвістичному університеті МОН України (03680, м. Київ-
150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). 
Опоненти: Леміш Н. Є., доктор філол. наук, доцент, за-
відувач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного 
мовознавства та перекладу (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова); Ступак І. В., доктор 
філол. наук, професор кафедри романо-германської філо-
логії (Ізмаїльський державний гуманітарний університет); 
Яворська Г. М., доктор філол. наук, професор, головний 
науковий співробітник (Національний інститут стратегіч-
них досліджень при Президентові України). (538/10)

П’єцух Оксана Іванівна, старший викладач кафедри 
теорії та практики перекладу Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького: «Парламент-
ські дебати Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії в когнітивно-дискурсивній парадигмі» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 41.051.02 в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечни-
кова МОН України (65058, м. Одеса, Французький бульв., 
24/26; тел. 63-07-03). Науковий консультант – Селівано-
ва О. О., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та практики перекладу (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького МОН України). 
Опоненти: Потапенко С. І., доктор філол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри германської філології (Ніжин-
ський державний університет імені Миколи Гоголя МОН 
України); Самохіна В. О., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна МОН України); 
Валігура О. Р., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри східної філології (Київський національний лінг-
вістичний університет МОН України). (557/10)

Дзера Оксана Василівна, доцент кафедри перекладо-
знавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура 
Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка: «Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійно-
го інтертексту в просторі сучасного перекладознавства» 
(10.02.16 – перекладознавство). Спецрада Д 26.054.05 у 

Київському національному лінгвістичному університеті 
МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 
73; тел. (044) 287-33-72). Науковий консультант – Зорів-
чак Р. П., доктор філол. наук, професор, академік АН ВШ 
України, завідувач кафедри перекладознавства і контр-
астивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Чередниченко О. І., доктор філол. наук, професор, профе-
сор кафедри теорії та практики перекладу з романських 
мов імені Миколи Зерова (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка); Ребрій О. В., доктор філол. 
наук, доцент, завідувач кафедри перекладознавства імені 
Миколи Лукаша (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна); Кравченко Н. О., доктор філол. наук, 
доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної фоне-
тики англійської мови (Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова). (564/10)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Дараганова Ніна Володимирівна, доцент кафедри 

адміністративного, фінансового та інформаційного пра-
ва Київського національного торговельно-економічного 
університету: «Охорона праці в Україні: адміністратив-
но-правовий аспект» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий консуль-
тант – Заросило В. О., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри управління безпекою, правоохоронної 
та антикорупційної діяльності ННІ права імені князя Воло-
димира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»). Опоненти: Галунько В. В., док-
тор юрид. наук, професор, директор (Науково-дослідний 
інститут публічного права); Грохольський В. Л., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри кібербезпеки 
та інформаційного забезпечення (Одеський державний 
університет внутрішніх справ); Дрозд О. Ю., доктор юрид. 
наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу 
організації науково-дослідної роботи (Національна акаде-
мія внутрішніх справ України). (3/10)

Єрмакова Ганна Станіславівна, доцент кафедри кон-
ституційного права, теорії та історії держави і права Між-
регіональної академії управління персоналом: «Конститу-
ційно-правове забезпечення міжконфесійних відносин в 
Україні: питання теорії та практики» (12.00.02 – конститу-
ційне право, муніципальне право). Спецрада Д 26.867.01 
в Інституті законодавства Верховної Ради України (04053, 
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-03). 
Науковий консультант – Коцюба Р. О., доктор юрид. 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник відділу моніторингу законодавства (Інсти-
тут законодавства Верховної Ради України). Опоненти: 
Калюжний Р. А., доктор юрид. наук, професор, заступник 
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директора (Юридичний інститут Національного авіаційно-
го університету); Бедь В. В., доктор юрид. наук, професор 
(Ужгородська українська богословська академія імені 
святих Кирила і Мефодія та Карпатський університет іме-
ні Августина Волошина); Фрицький Ю. О., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри конституційного пра-
ва та теоретико-правових дисциплін (Інститут держави та 
суспільних відносин Відкритого міжнародного університе-
ту розвитку людини «Україна»). (25/10)

Сафончик Оксана Іванівна, професор кафедри цивіль-
ного права Національного університету «Одеська юридич-
на академія»: «Шлюбні правовідносини в Україні: теорія і 
практика» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридич-
на академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий консультант – 
Харитонов Є. О., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки 
і техніки України, завідувач кафедри цивільного права 
(Національний університет «Одеська юридична академія» 
МОН України). Опоненти: Дзера О. В., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслуже-
ний юрист України, професор кафедри цивільного права 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України); Булеца С. Б., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри цивільного права та процесу 
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України); Гринько С. Д., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри цивільного права та процесу (Хмельниць-
кий університет управління та права МОН України). (69/10)

Андронов Ігор Володимирович, доцент кафедри 
цивільного процесу Національного університету «Одеська 
юридична академія»: «Судові рішення в цивільному проце-
сі України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридич-
на академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий консультант – 
Мінченко Р. М., доктор юрид. наук, професор, заслуже-
ний юрист України, радник податкової та митної справи 
II рангу, заступник начальника (Одеська митниця ДФС 
України). Опоненти: Фурса С. Я., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого 
процесу і адвокатури (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка МОН України); Клименко О. М., 
доктор юрид. наук, завідувач відділу проблем розвитку 
національного законодавства (Інститут законодавства 
Верховної Ради України); Махінчук В. М., доктор юрид. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
правового забезпечення ринкової економіки (НДІ приват-
ного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України). (70/10)

Костюченко Олена Євгенівна, доцент кафедри цивіль-
ного права та процесу Університету державної фіскальної 
служби України: «Соціальне призначення трудового права: 
проблеми теорії та практики» (12.00.05 – трудове право; 
право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.086.03 у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант – Ярошен-
ко О. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
трудового права (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Шумна Л. П., доктор 
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії дер-
жави і права, конституційного права (Академія державної 
пенітенціарної служби); Могілевський Л. В., доктор юрид. 
наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої ради 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Клемпарський М. М., доктор юрид. наук, доцент, профе-
сор кафедри загальноправових дисциплін (Донецький 
юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг). (125/10)

Губанова Тамара Олексіївна, директор ПВНЗ «Фінан-
сово-правовий коледж»: «Адміністративно-правові засади 
організації та функціонування коледжів: порівняльно-пра-
вове дослідження» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті 
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
66; тел. (061) 220-97-48). Науковий консультант – Губер-
ська Н. Л., доктор юрид. наук, професор, професор кафе-
дри фінансового права (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Лученко Д. В., 
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністра-
тивного права (Національний юридичний університет іме-
ні Ярослава Мудрого); Манжула А. А., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри галузевого права та право-
охоронної діяльності (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка); 
Олійник О. В., доктор юрид. наук, професор, директор 
(Торговельно-економічний коледж Київського національ-
ного торговельно-економічного університету). (166/10)

Навроцький Олексій Олексійович, директор Інституту 
міжнародної освіти Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна: «Забезпечення прав дитини 
в Україні: теоретичні і практичні засади адміністратив-
но-правового регулювання» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 64.051.28 у Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Хар-
ків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий 
консультант – Кагановська Т. Є., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений юрист України, професор кафедри 
державно-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: 
Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник 
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кафедри адміністративного права і процесу та митної без-
пеки (Університет державної фіскальної служби України); 
Старинський М. В., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри міжнародного, європейського права та цивіль-
но-правових дисциплін ННІ права (Сумський державний 
університет МОН України); Ващенко Ю. В., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри адміністративного права 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (180/10)

Білоусов Євген Миколайович, доцент кафедри між-
народного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого: «Господарсько-правові засоби 
забезпечення економічної безпеки України» (12.00.04 – 
господарське право; господарсько-процесуальне право). 
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Опо-
ненти: Устименко В. А., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, заслужений юрист Укра-
їни, директор (Інститут економіко-правових досліджень 
НАН України); Подцерковний О. П., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, арбітр 
МКАС при ТПП України, завідувач кафедри господарсько-
го права і процесу (Національний університет «Одеська 
юридична академія»); Атаманова Ю. Є., доктор юрид. наук, 
доцент, керівник Центру правового забезпечення розвитку 
науки і технології (НДІ інтелектуальної власності НАПрН 
України). (204/10)

Величко Лариса Юріївна, завідувач кафедри права та 
європейської інтеграції Харківського регіонального інсти-
туту державного управління Національної академії держав-
ного управління при Президентові України: «Сфера дії тру-
дового права України в умовах євроінтеграції» (12.00.05 – 
трудове право; право соціального забезпечення). Спецрада 
Д 26.001.46 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консуль-
тант – Ярошенко О. М., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри трудового 
права (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого). Опоненти: Москаленко О. В., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисци-
плін, господарського та трудового права (Харківський на-
ціональний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); 
Костюк В. Л., доктор юрид. наук, доцент, заступник керівни-
ка відділу (Головне науково-експертне управління Апарату 
Верховної Ради України); Шумна Л. П., доктор юрид. наук, 
доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, 
конституційного права (Академія державної пенітенціарної 
служби). (326/8)

Данильченко Юрій Броніславович, прокурор Хар-
ківської області: «Тероризм: феномен, детермінація, 

протидія» (12.00.08 – кримінальне право та кримі-
нологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 
64.700.03 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. 
Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий кон-
сультант – Литвинов О. М., доктор юрид. наук, профе-
сор, заслужений працівник освіти України, завідувач 
кафедри кримінального права і кримінології факуль-
тету № 1 (Харківський національний університет вну-
трішніх справ). Опоненти: Костенко О. М., доктор юрид. 
наук, професор, академік НАПрН України, заслужений 
діяч науки і техніки України завідувач відділу проб-
лем кримінального права, кримінології та судоустрою 
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України); Корнякова Т. В., доктор юрид. наук, профе-
сор, заслужений юрист України, завідувач кафедри 
адміністративного і кримінального права (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара); Дени-
сова Т. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, помічник ректора з наукової та науково-
методичної роботи (Академія державної пенітенціарної 
служби). (462/10)

Максіменцева Надія Олександрівна, заступник 
начальника відділу представництва при виконанні 
судових рішень управління представництва інтересів 
держави в суді департаменту підтримання обвинувачен-
ня та представництва інтересів держави в судах Гене-
ральної прокуратури України: «Публічне адміністру-
вання у галузі використання і охорони надр в Україні» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.086.01 у 
Національному юридичному університеті імені Яросла-
ва Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант – 
Соколенко О. Л., доктор юрид. наук, професор, декан 
юридичного факультету (Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара). Опоненти: Бевзен-
ко В. М., доктор юрид. наук, професор, суддя (Касацій-
ний адміністративний суд у складі Верховного Суду); 
Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук, професор, декан 
юридичного факультету (Запорізький національний 
університет); Шаповал Р. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри адміністративного права та 
адміністративної діяльності (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). (528/10)

Налуцишин Віктор Володимирович, професор кафе-
дри кримінального права та процесу Хмельницького уні-
верситету управління та права: «Філософсько-правова 
парадигма соціального контролю як засобу забезпечення 
правового порядку» (12.00.12 – філософія права). Спец-
рада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бан-
дери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий консуль-
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тант – Грищук В. К., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, 
головний науковий спеціаліст (Львівський державний уні-
верситет внутрішніх справ). Опоненти: Максимов С. І., док-
тор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Укра-
їни, професор кафедри філософії (Національний юридич-
ний університет імені Ярослава Мудрого); Токарська А. С., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та 
філософії права (ННІ права та психології Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»); Андрєєв Д. В., доктор 
юрид. наук, доцент, директор (Навчально-науковий інститу-
ту Національної академії внутрішніх справ). (542/10)

Бойчук Андрій Юрійович, суддя Приморського район-
ного суду м. Одеси: «Юридична відповідальність за право-
порушення проти довкілля: історико-правове досліджен-
ня» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень). Спецрада Д 64.700.02 у Хар-
ківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 
тел. 739-81-81). Науковий консультант – Баймуратов М. О., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, головний науковий консультант відділу 
європейського права та міжнародної інтеграції (Інститут 
законодавства Верховної Ради України). Опоненти: Єрмо-
лаєв В. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПрН 
України, директор Інституту післядипломної освіти (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
Тихомиров О. Д., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри історії держави та права (Національна академія 
внутрішніх справ); Головко О. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри державно-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на). (573/10)

Чумаченко Ігор Миколайович, доцент кафедри 
цивільного права Запорізького національного універси-
тету: «Проблеми правового регулювання процесуальних 
правовідносин у трудовому праві України» (12.00.05 – 
трудове право; право соціального забезпечення). Спец-
рада Д 64.700.02 у Харківському національному універ-
ситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий кон-
сультант – Обушенко О. М., доктор юрид. наук, профе-
сор, заступник командира полку патрульної служби полі-
ції особливого призначення «Дніпро-1» ГУНП України у 
Дніпропетровській області. Опоненти: Ярошенко О. М., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, завідувач кафедри трудового права (Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
Андріїв В. М., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри трудового права та права соціального забезпе-
чення (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Костюк В. Л., доктор юрид. наук, доцент, 

заступник завідувача відділу Апарату Верховної Ради 
України, професор кафедри муніципального права та 
адміністративно-правових дисциплін (Інститут права 
імені І. Малиновського Національного університету «Ост-
розька академія»). (576/10)

Волинець Руслан Анатолійович, доцент кафедри кри-
мінального права та кримінології Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Криміналь-
но-правова охорона фондового ринку» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий консультант – Берзін П. С., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри кримінального права та кримі-
нології (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Стрельцов Є. Л., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримі-
нального права (Національний університет «Одеська юри-
дична академія»); Дудоров О. О., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
НДЛ з проблем попередження, припинення та розсліду-
вання злочинів територіальними органами Національної 
поліції України (Луганський державний університет вну-
трішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); 
Загиней З. А., доктор юрид. наук, доцент, начальник відді-
лу кримінально-правових дисциплін Інституту спеціальної 
підготовки (Національна академія прокуратури України). 
(615/10)

Іванюта Наталя Валеріївна, доцент кафедри юридич-
них дисциплін факультету № 2 Донецького юридичного 
інституту МВС України, м. Кривий Ріг: «Функції госпо-
дарського процесуального права: теоретико-практичні 
аспекти» (12.00.04 – господарське право, господарсько-
процесуальне 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 – Ніколенко Л. М., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри юридичних 
дисциплін факультету № 2 (Донецький юридичний інсти-
тут МВС України). Опоненти: Подцерковний О. П., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Укра-
їни, завідувач кафедри господарського права і процесу 
(Національний університет «Одеська юридична акаде-
мія» МОН України); Беляневич О. А., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач відділу правового забезпечення 
ринкової економіки (НДІ приватного права і підприєм-
ництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); 
Рєзнікова В. В., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри господарського права (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка МОН України). 
(620/10)
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Літвінова Марина Борисівна, доцент кафедри інфор-

маційних технологій та фізико-математичних дисциплін 
Херсонської філії Національного університету корабле-
будування імені адмірала Макарова МОН України: «Мето-
дична система адаптивного навчання фізики у закладах 
вищої технічної освіти» (13.00.02 – теорія та методика 
навчання – фізика). Спецрада Д 23.053.04 у Централь-
ноукраїнському державному педагогічному університе-
ті імені Володимира Винниченка МОН України (25006, 
м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-
34). Науковий консультант – Шарко В. Д., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри фізики та методики 
її навчання (Херсонський державний університет МОН 
України). Опоненти: Коновал О. А., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри фізики та методики її навчан-
ня (Криворізький державний педагогічний університет 
МОН України); Мороз І. О., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри фізики та методики навчання фізи-
ки (Сумський державний педагогічний університет МОН 
України); Сусь Б. А., доктор пед. наук, професор, профе-
сор кафедри математики та фізики (Військовий інсти-
тут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 
Міноборони України). (10/10)

Кузнєцова Олена Тимофіївна, доцент кафедри фізич-
ного виховання Національного університету водного гос-
подарства та природокористування: «Методична система 
застосування оздоровчих технологій у процесі фізично-
го виховання студентів» (13.00.02 – теорія та методика 
навчання – фізична культура, основи здоров’я). Спец-
рада Д 26.053.14 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти: 
Ляхова І. М., доктор пед. наук, професор, директор Інсти-
туту здоров’я, спорту та туризму (Класичний приватний 
університет); Адирхаєв С. Г., доктор пед. наук, доцент, 
директор Інституту соціальних технологій (Відкритий між-
народний університет розвитку людини «Україна»); При-
сяжнюк С. І., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
здоров’язбереження та фізичного виховання (Державний 
університет телекомунікацій). (59/10)

Андрощук Ірина Миколаївна, докторант ДВНЗ «Уні-
верситет менеджменту освіти» НАПН України: «Сис-
тема управління професійним розвитком викладачів 
кафедр менеджменту університетів Республіки Польщі» 
(13.00.06 – теорія і методика управління освітою). Спецра-
да Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, 
корпус 3; тел. (044) 481-38-06). Науковий консультант – 
Олійник В. В., доктор пед. наук, професор, академік НАПН 
України, радник ректора (ДВНЗ «Університет менеджмен-
ту освіти» НАПН України). Опоненти: Ничкало Н. Г., доктор 
пед. наук, професор, академік НАПН України, академік-

секретар Відділення загальної професійної освіти і освіти 
дорослих НАПН України; Сущенко Т. І., доктор пед. наук, 
професор кафедри управління навчальними закладами та 
педагогіки вищої освіти (Запорізький класичний приват-
ний університет); Боднар О. С., доктор пед. наук, доцент 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Тернопіль-
ський національний педагогічний університет імені Воло-
димира Гнатюка). (71/10)

Мільто Людмила Олександрівна, тимчасово не пра-
цює: «Розвиток ідей педагогічної майстерності в тео-
рії і практиці Росії (середина XVIII – кінець XX століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і осві-
ти дорослих НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Бер-
линського, 9; тел. 440-63-88). Опоненти: Філіпчук Г. Г., 
доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, 
член бюро Відділення професійної освіти і освіти дорос-
лих НАПН України; Пономаревський С. Б., доктор пед. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри 
педагогіки та психології (Чернігівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинсько-
го); Ткаченко А. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені 
І. А. Зязюна (Полтавський національний педагогічний уні-
верситет імені В. Г. Короленка). (72/10)

Братко Марія Василівна, директор Університетсько-
го коледжу, професор кафедри теорії та історії педа-
гогіки Київського університету імені Бориса Грінченка: 
«Теоретичні і методичні засади управління професійною 
підготовкою фахівців в освітньому середовищі універси-
тетського коледжу» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти; 13.00.06 – теорія і методика управлін-
ня освітою). Спецрада Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (04053, м. Київ, вул. 
Січових Стрільців, 52-а, корпус 3; тел. (044) 481-38-06). 
Науковий консультант – Хоружа Л. Л., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та історії педаго-
гіки (Київський університет імені Бориса Грінченка). 
Опоненти: Сисоєва С. О., доктор пед. наук, професор, 
академік НАПН України, академік-секретар Відділення 
загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України; 
Галус О. М., доктор пед. наук, професор, проректор з 
наукової роботи (Хмельницька гуманітарно-педагогічна 
академія); Матвієнко О. В., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та методики початкового 
навчання (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). (73/10)

Упатова Ірина Петрівна, професор кафедри природ-
ничих дисциплін КЗ «Харківська гуманітарна педагогіч-
на академія»: «Теорія і практика методичної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 64.053.04 у 
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Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Опоненти: Крама-
ренко А. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри початкової освіти (Бердянський державний педагогіч-
ний університет МОН України); Хомич Л. О., доктор пед. 
наук, професор, заступник директора з науково-експери-
ментальної роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України); Шквир О. Л., доктор пед. наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки (Хмельницька гумані-
тарно-педагогічна академія МОН України). (91/10)

Ткачов Артем Сергійович, доцент кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського на-
ціонального педагогічного університету імені Г. С. Сково-
роди: «Система формування ключових компетентностей 
інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі 
навчання суспільствознавчих предметів» (13.00.09 – тео-
рія навчання). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському на-
ціональному педагогічному університеті імені Г. С. Ско-
вороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 
29; тел. (057) 700-35-27). Опоненти: Буданова Л. Г., доктор 
пед. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов (На-
ціональний фармацевтичний університет МОЗ України); 
Малихін О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри романо-германських мов і перекладу (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України); Осадченко І. І., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та освітнього менеджмен-
ту (Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини МОН України). (94/10)

Башкір Ольга Іванівна, докторант кафедри загальної 
педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського націо-
нального педагогічного університету імені Г. С. Сковоро-
ди: «Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у 
вищих педагогічних навчальних закладах України (початок 
XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Ско-
вороди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 
29; тел. (057) 700-35-27). Опоненти: Ваховський Л. Ц., 
доктор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України, м. Старобільськ); Завгородня Т. К, 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри загальної і 
соціальної педагогіки (ДВНЗ «Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника» МОН України); 
Гнізділова О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри дошкільної освіти (Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН Укра-
їни). (114/10)

Біницька Катерина Миколаївна, докторант кафедри 
педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Тернопільського національного педагогічного універси-
тету імені Володимира Гнатюка: «Тенденції розвитку про-
фесійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти 
у країнах Східної Європи» (13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопіль-
ському національному педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, 
вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науко-
вий консультант – Терещук Г. В., доктор пед. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПН України, перший проректор 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Пантюк М. П., док-
тор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Дрогобицький державний педагогічний університет іме-
ні Івана Франка); Олійник М. І., доктор пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної 
освіти (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича); Примакова В. В., доктор пед. наук, доцент, 
професор кафедри теорії й методики дошкільної, початко-
вої освіти та мовних комунікацій (КВНЗ «Херсонська ака-
демія неперервної освіти» Херсонської облради). (218/10)

Тур Оксана Миколаївна, доцент кафедри українознав-
ства, культури та документознавства Полтавського націо-
нального технічного університету імені Юрія Кондратюка: 
«Теоретичні і методичні засади формування комунікатив-
ної компетентності майбутніх фахівців із документознав-
ства та інформаційної діяльності в процесі професійної 
підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національ-
ному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. 
(057) 700-35-27). Опоненти: Лосєва Н. М., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри прикладної механі-
ки та комп’ютерних технологій (Донецький національний 
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); 
Стрельніков В. Ю., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри педагогіки та суспільних наук (ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН Укра-
їни); Штефан Л. В., доктор пед. наук, професор, профе-
сор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти 
(Українська інженерно-педагогічна академія МОН Украї-
ни). (241/10)

Лебідь Ольга Валеріївна, доцент кафедри педагогіки 
та психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»: 
«Теоретичні та методичні основи формування готовності 
майбутнього керівника загальноосвітнього навчального 
закладу до стратегічного управління в умовах магістра-
тури» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, 
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). 
Науковий консультант – Волкова Н. П., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 
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(ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»). Опонен-
ти: Сорочан Т. М., доктор пед. наук, професор, директор 
(ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти); 
Хриков Є. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри державної служби, адміністрування та управління (ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка», м. Старобільськ); Резван О. О., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри мовної підготовки, педаго-
гіки та психології (Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова). (252/10)

Нищета Володимир Анатолійович, доцент кафедри 
української мови та славістики Бердянського державно-
го педагогічного університету: «Методика формування 
риторичної компетентності учнів основної школи в проце-
сі навчання української мови» (13.00.02 – теорія та мето-
дика навчання – українська мова). Спецрада Д 67.051.03 у 
Херсонському державному університеті МОН України 
(73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; тел. (0552) 
22-62-63). Науковий консультант – Пентилюк М. І., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри мовознав-
ства (Херсонський державний університет). Опоненти: 
Голуб Н. Б., доктор пед. наук, професор, завідувач від-
ділу навчання української мови та літератури (Інститут 
педагогіки НАПН України); Симоненко Т. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри методики навчання, 
стилістики і культури української мови (Черкаський на-
ціональний університет імені Богдана Хмельницького); 
Мамчур Л. І., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри практичного мовознавства (Уманський дер-
жавний педагогічний університет імені Павла Тичини). 
(332/10)

Браніцька Тетяна Ромуальдівна, доцент кафедри 
психолого-педагогічної освіти та соціальних наук КВНЗ 
«Вінницька академія неперервної освіти»: «Теоретичні і 
методичні засади формування конфліктологічної культу-
ри майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих 
навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельниць-
кому національному університеті МОН України (29016, 
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-
04). Науковий консультант – Гуревич Р. С., доктор пед. 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, 
директор ННІ педагогіки, психології, підготовки фахівців 
вищої кваліфікації (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського). Опонен-
ти: Шевченко Г. П., доктор пед. наук, професор, дійсний 
член (академік) НАПН України, завідувач кафедри педа-
гогіки (Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля); Кузьмінський А. І., доктор пед. наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, професор 
кафедри педагогіки та менеджменту освіти (Глухівський 
національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка); Гомонюк О. М., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри психології та педагогіки (Хмельниць-
кий національний університет). (444/10)

Підгорна Тетяна Володимирівна, доцент кафедри 
інформаційних технологій і програмування Національ-
ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: 
«Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учите-
лів природничо-математичних дисциплін до професійної 
діяльності в умовах інформатизованого навчального про-
цесу» (13.00.02 – теорія та методика навчання – інфор-
матика). Спецрада Д 26.053.03 у Національному педагогіч-
ному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). 
Опоненти: Горошко Ю. В., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри інформатики і обчислювальної техні-
ки (Національний університет «Чернігівський колегіум» 
імені Тараса Шевченка); Семеріков С. О., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри інформатики та приклад-
ної математики (Криворізький державний педагогічний 
університет); Спірін О. М., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор (ДНУ «Інсти-
тут модернізації змісту освіти»). (482/10)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Бутіна Людмила Іванівна, доцент кафедри акушер-

ства та гінекології Донецького національного медичного 
університету МОЗ України, м. Лиман: «Прогнозування, 
профілактика та лікування порушень в менопаузі у жінок 
з гіперпроліферативними процесами репродуктивної 
системи» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спец-
рада Д 26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН Укра-
їни» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-90-
56). Опоненти: Камінський В. В., доктор мед. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАМН України, завідувач 
кафедри акушерства, гінекології та репродуктології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Венцківська І. Б., доктор мед. 
наук, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 
(Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України); Яроцький М. Є., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділу репродуктивної медицини 
та хірургії (Український НПЦ ендокринної хірургії і тран-
сплантології ендокринних органів і тканин МОЗ України). 
(61/10)

Кополовець Іван Іванович, кандидат мед. наук, стар-
ший науковий співробітник ДБ 867 ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України: «Клініко-лабо-
раторне та інструментальне обґрунтування хірургічного 
лікування атеросклеротичних уражень гілок дуги аорти 
з метою лікування та профілактики гострих порушень 
мозкового кровообігу» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 
61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
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тет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; 
тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант – Русин В. І., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургіч-
них хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний універ-
ситет» МОН України). Опоненти: Нікульніков П. І., док-
тор мед. наук, старший науковий співробітник, керівник 
відділу хірургії магістральних судин (ДУ «Національний 
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» 
НАМН України), головний спеціаліст МОЗ України за спе-
ціальністю «судинна хірургія); Прасол В. О., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділен-
ня гострих захворювань судин (ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»); 
Никоненко А. О., доктор мед. наук, професор кафедри 
госпітальної хірургії (Запорізький державний медичний 
університет МОЗ України). (154/10)

Гривенко Сергій Геннадійович, хірург-консультант 
медичного центру ТОВ «Сокрута Медікал Груп», м. Київ: 
«Реконструктивні хірургічні способи корекції естетич-
них (косметичних) деформацій передньо-бокової стінки 
живота» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 у 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тер-
нопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий 
консультант – Дзюбановський І. Я., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри хірургії ННІ післядиплом-
ної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). 
Опоненти: Фелештинський Я. П., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії та проктології (Націо-
нальна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Храпач В. В., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри хірургії № 4 (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомоль-
ця МОЗ України); Шапринський В. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). (246/10)

Луцишин Вадим Григорович, лікар ортопед-травма-
толог травматологічного відділення Вінницької облас-
ної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова МОЗ України: 
«Рання діагностика та профілактика прогресування піс-
лятравматичного та ідіопатичного коксартрозу у дорос-
лих» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 
26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; 
тел. (044) 486-42-49). Науковий консультант – Калашніков 
А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу трав-
матичних пошкоджень опорно-рухового апарату та проб-
лем остеосинтезу (ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМН України»). Опоненти: Герцен Г. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри ортопедії та травматоло-
гії № 1 (Національна медична академія післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Філіпенко В. А., 
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу патології 
суглобів (ДУ «Інститут патології суглобів імені професора 
М. І. Ситенка НАМН України»); Полівода О. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач ортопедо-травматологічним 
відділення, керівник обласного центру патології суглобів і 
ендопротезування (КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» 
МОЗ України). (258/10)

Федосюк Роман Миколайович, завідувач відділен-
ня анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Київ-
ської міської клінічної лікарні № 3 МОЗ України: «Меди-
ко-соціальне обґрунтування системи периопераційної 
безпеки пацієнтів в анестезіології та інтенсивній терапії» 
(14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 64.600.06 у 
Харківському національному медичному університеті МОЗ 
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-
73-80). Науковий консультант – Слабкий Г. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я 
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України). Опоненти: Лехан В. М., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри соціальної медицини, організації 
та управління охороною здоров’я (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія» МОЗ України); Голованова І. А., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної меди-
цини, організації та економіки охорони здоров’я з біоста-
тистикою (Українська медична стоматологічна академія 
МОЗ України); Сміянов В. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри громадського здоров’я (Сумський дер-
жавний університет МОН України). (601/10)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Федосов Андрій Ігоревич, доцент кафедри медичної 

хімії Національного фармацевтичного університету: «Тео-
ретичне обґрунтування та практичне вирішення проблеми 
розробки та виробництва лікарських засобів для лікуван-
ня органів травлення» (15.00.02 – фармацевтична хімія 
та фармакогнозія). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому 
державному медичному університеті МОЗ України (69035, 
м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-
64-69). Науковий консультант – Кисличенко В. С., доктор 
фарм. наук, професор, завідувач кафедри природних 
сполук (Національний фармацевтичний університет). 
Опоненти: Мазулін О. В., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри фармакогнозії, фармхімії та техноло-
гії ліків (Запорізький державний медичний університет); 
Марчишин С. М., доктор фарм. наук, професор, завідувач 
кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Гудзенко А. В., док-
тор фарм. наук, завідувач кафедри хімії (ПВНЗ «Київський 
медичний університет»). (194/10)

Саїдов Нарзулло Бобоєвич, доцент кафедри фарма-
ції Таджицького національного університету: «Спрямо-
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ваний синтез біологічно активних речовин в ряду анілі-
дів 4-R-5-R1-1,2,4-тріазол(4Н)-3-ілтіогліколевих кислот» 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спец-
рада Д 35.600.02 у Львівському національному медич-
ному університеті імені Данила Галицького МОЗ України 
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). 
Науковий консультант – Георгіянц В. А., доктор фарм. 
наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії 
(Національний фармацевтичний університет). Опоненти: 
Коваленко С. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач 
кафедри органічної і біоорганічної хімії (Запорізький дер-
жавний медичний університет); Коваленко С. М., доктор 
хім. наук, професор, професор кафедри органічної хімії 
(Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна); Вельчинська О. В., доктор фарм. наук, професор, 
професор кафедри фармацевтичної, біологічної та токси-
кологічної хімії (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця). (597/10)

Логойда Лілія Святославівна, доцент кафедри фар-
мацевтичної хімії ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»: «Науково-теоретичне обгрунтування біоаналі-
тичних досліджень та стандартизації антигіпертензивних 
засобів з використанням хроматографічних методів» 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спец-
рада 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). Нау-
ковий консультант – Коваленко С. І., доктор фарм. наук, 
професор, завідувач кафедри органічної та біоорганіч-
ної хімії (Запорізький державний медичний університет). 
Опоненти: Музиченко В. П., доктор фарм. наук, професор, 
професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорга-
нічної хімії (Львівський національний медичний універси-
тет імені Данила Галицького); Гризодуб О. І., доктор хім. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
Державної фармакопеї України, директор (ДП «Україн-
ський науковий фармакопейний центр якості лікарських 
засобів»); Георгіянц В. А., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Національний 
фармацевтичний університет). (598/10)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Іванніков Тимур Павлович, старший викладач кафе-

дри народних інструментів Національної музичної акаде-
мії України імені П. І. Чайковського: «Європейська гітарна 
музика XX століття: феноменологія творчості» (17.00.03 – 
музичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній 
музичній академії України імені П. І. Чайковського Мініс-
терства культури України (01001, м. Київ, вул. Городецько-
го, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий консультант – 
Москаленко В. Г., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри теорії та історії музичного виконавства 
(Національна музична академія України імені П. І. Чайков-

ського Міністерства культури України). Опоненти: Шапова-
лова Л. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 
кафедри інтерпретології та аналізу музики (Харківський 
національний університет мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського Міністерства культури України); Єргієв І. Д., доктор 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народ-
них інструментів (Одеська національна музична академія 
імені А. В. Нежданової Міністерства культури України); 
Сташевський А. Я., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри народних інструментів (Харківська 
державна академія культури Міністерства культури Укра-
їни). (172/10)

Гусарчук Тетяна Володимирівна, професор кафедри 
історії української музики та музичної фольклористики 
Національної музичної академії України імені П. І. Чайков-
ського: «Феномен творчої індивідуальності композитора 
в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі 
українського музичного мистецтва)» (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. Городецького, 
1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий консультант – 
Герасимова-Персидська Н. О., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри старовинної музики (Націо-
нальна музична академія України імені П. І. Чайковсько-
го Міністерства культури України). Опоненти: Самойлен-
ко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, проректор 
з наукової роботи, завідувач кафедри історії музики та 
музичної етнографії (Одеська національна музична акаде-
мія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України); 
Шаповалова Л. В., доктор мистецтвознавства, профе-
сор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музи-
ки (Харківський національний університет мистецтв імені 
І. П. Котляревського Міністерства культури України); Мед-
ведик Ю. Є., завідувач кафедри музикознавства та хорово-
го мистецтва (Львівський національний університет імені 
Івана Франка МОН України). (177/10)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Вознюк Алла Вікторівна, завідувач кафедри психо-

логії КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» МОН України: «Психологія управ-
ління педагогічними працівниками в освітніх округах» 
(19.00.10 – організаційна психологія; економічна пси-
хологія). Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. 
Паньківська, 2; тел. 288-19-63). Науковий консуль-
тант – Карамушка Л. М., доктор психол. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабо-
раторії організаційної та соціальної психології (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: 
Ващенко І. В., доктор психол. наук, професор, професор 
кафедри загальної психології (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Тка-
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лич М. Г., доктор психол. наук, професор, доцент, про-
фесор кафедри психології та соціальної роботи (Інститут 
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України); 
Сняданко І. І., доктор психол. наук, доцент, доцент кафе-
дри теоретичної та практичної психології (Інститут пра-
ва та психології Національного університету «Львівська 
політехніка» МОН України). (249/10)

Брюховецька Олександра Вікторівна, професор 
кафедри психології та особистісного розвитку ННІ 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти» НАПН України: «Психологічні основи 
формування професійної толерантності у керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів» (19.00.10 – орга-
нізаційна психологія; економічна психологія). Спецрада 
Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 
288-19-63). Науковий консультант – Карамушка Л. М., 
доктор психол. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, завідувач лабораторії організаційної та 
соціальної психології (Інститут психології імені Г. С. Кос-
тюка НАПН України). Опоненти: Завацька Н. Є., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної 
психології та соціальної роботи (Східноукраїнський на-
ціональний університет імені Володимира Даля МОН 
України); Ткалич М. Г., доктор психол. наук, доцент, про-
фесор кафедри психології та соціальної роботи (Інститут 
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України); 
Сняданко І. І., доктор психол. наук, доцент, доцент кафе-
дри теоретичної та практичної психології (Інститут пра-
ва та психології Національного університету «Львівська 
політехніка» МОН України). (250/10)

Лисенкова Ірина Петрівна, доцент кафедри спеціаль-
ної освіти, здоров’я та соціального забезпечення Мико-
лаївського міжрегіонального інституту розвитку люди-
ни ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»: «Детермінанти емоційного розвитку 
дітей з когнітивними порушеннями» (19.00.08 – спе-
ціальна психологія). Спецрада Д 26.450.02 в Інституті 
спеціальної педагогіки НАПН України (04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-42-92). Науко-
вий консультант – Прохоренко Л. І., доктор психол. наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з 
науково-експериментальної роботи (Інститут спеціальної 
педагогіки НАПН України). Опоненти: Руденко Л. М., док-
тор психол. наук, професор, завідувач кафедри спеці-
альної психології і медицини (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова); Романенко О. В., 
доктор психол. наук, професор, професор кафедри пси-
хології та педагогіки (Національна академія внутрішніх 
справ); Мамічева О. В., доктор психол. наук, професор, 
декан Факультету спеціальної освіти (ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ). 
(374/10)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Савельєв Юрій Борисович, доцент кафедри методо-

логії та методів соціологічних досліджень Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка: «Соці-
альне включення як вимір модернізації європейських 
суспільств» (22.00.01 – теорія та історія соціології). Спец-
рада Д 26.001.30 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Куценко О. Д., доктор соціол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри соціальних структур та соціальних 
відносин (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Кутуєв П. В., доктор соціол. наук, 
професор, завідувач кафедри соціології (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Степаненко В. П., док-
тор соціол. наук, головний науковий співробітник відділу 
теорії та історії соціології (Інститут соціології НАН України); 
Щербіна В. М., доктор соціол. наук, професор, професор 
кафедри соціології та соціальної роботи (Класичний при-
ватний університет). (251/10)

Паращевін Максим Анатолійович, старший науко-
вий співробітник відділу соціальної психології Інституту 
соціології НАН України: «Трансформація соціального 
інституту релігії в сучасному українському суспільстві» 
(22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада 
Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України (01021, 
м. Київ, вул. Шовковична, 12; тел. (044) 255-72-77). 
Науковий консультант – Мартинюк І. О., доктор соціол. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науко-
вий співробітник відділу соціальної психології (Інсти-
тут соціології НАН України). Опоненти: Іванкова-Сте-
цюк О. Б., доктор соціол. наук, доцент, в. о завідувача 
відділу соціальної антропології (Інститут народознавства 
НАН України); Цимбалюк Н. М., доктор соціол. наук, про-
фесор, професор кафедри соціальних структур та соці-
альних відносин (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Чернова К. О., доктор соціол. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри 
соціології (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). (456/10)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Бортнікова Алла Василівна, доцент кафедри всесвіт-

ньої історії Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки: «Місцеве самоврядування на 
Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес 
децентралізації» (23.00.02 – політичні інститути та проце-
си). Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-44-62). 
Науковий консультант – Денисенко В. М., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії полі-
тичної науки (Львівський національний університет імені 
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Івана Франка). Опоненти: Бабкіна О. В., доктор політ. наук, 
професор, завідувач кафедри політичних наук (Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); 
Горбатенко В. П., доктор політ. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу правових проблем полі-
тології (Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України); Ротар Н. Ю., доктор політ. наук, професор, 
професор кафедри політології та державного управління 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича). (75/10)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Тодорова Валентина Георгіївна, доцент кафедри 

гімнастики та спортивних єдиноборств ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського»: «Теоретико-методичні основи хорео-
графічної підготовки у техніко-естетичних видах спорту 
(на матеріалі спортивної аеробіки)» (24.00.01 – олім-
пійський і професійний спорт). Спецрада Д 35.829.01 у 
Львівському державному університеті фізичної культури 
МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. 
(032) 255-32-01). Науковий консультант – Передерій А. В., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, доцент, професор 
кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський 
державний університет фізичної культури). Опоненти: 
Худолій О. М., доктор наук з фіз. виховання та спорту, 
професор, завідувач кафедри теорії і методики фізично-
го виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди); Кашуба В. О., доктор наук з фіз. вихован-
ня та спорту, професор, професор кафедри біомеханіки та 
спортивної метрології (Національний університет фізич-
ного виховання і спорту України); Тищенко В. О., доктор 
наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри 
теорії та методики фізичної культури і спорту (Запорізь-
кий національний університет). (308/10)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Федорчак Віктор Васильович, начальник Головного 

управління ДСНС України в Одеській області, докторант 
Національного університету цивільного захисту України: 
«Механізми державного управління ризиками виникнен-
ня надзвичайних ситуацій в Україні» (25.00.02 – механізми 
державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у Націо-
нальному університеті цивільного захисту України ДСНС 
України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 
715-63-91). Науковий консультант – Домбровська С. М., 
доктор наук з держ. управління, професор, заслужений 
працівник освіти України, начальник навчально-науково-
виробничого центру (Національний університет цивільно-
го захисту України). Опоненти: Карамишев Д. В., доктор 
наук з держ. управління, професор, перший заступник 
директора (Харківський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління 
при Президентові України); Романенко Є. О., доктор наук 

з держ. управління, професор, заслужений юрист України, 
проректор (Міжрегіональна академія управління персона-
лом); Іванова Т. В., доктор наук з держ. управління, про-
фесор, заслужений працівник освіти України, професор 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
(Національний авіаційний університет). (178/10)

Омаров Азад Енверович, доцент кафедри менедж-
менту Харківського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персоналом», докторант Національ-
ного університету цивільного захисту України: «Механізми 
формування та реалізації державної політики екологічної 
безпеки України» (25.00.05 – державне управління у сфе-
рі державної безпеки та охорони громадського порядку). 
Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті цивіль-
ного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. 
Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий консуль-
тант – Крюков О. І., доктор наук з держ. управління, профе-
сор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері 
цивільного захисту (Національний університет цивільного 
захисту України). Опоненти: Радченко О. В., доктор наук з 
держ. управління, професор, заслужений працівник осві-
ти України, головний науковий співробітник НДВ (Націо-
нальна академія Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького); Науменко Р. А., доктор наук 
з держ. управління, професор, професор кафедри публіч-
ного управління та адміністрування (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет); Бєльська Т. В., 
доктор наук з держ. управління, доцент кафедри менедж-
менту і адміністрування (Харківський національний універ-
ситет міського господарства імені О. М. Бекетова). (179/10)

Гбур Зоряна Володимирівна, головний спеціаліст від-
ділу фінансів транспортної інфраструктури управління 
фінансів виробничо-господарської діяльності департамен-
ту фінансів промисловості Міністерства фінансів України: 
«Державне управління економічною безпекою України в 
контексті європейської інтеграції» (25.00.02 – механізми 
державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональа академія управління персоналом» 
(03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-
00). Науковий консультант – Розпутенко І. В., доктор наук 
з держ. управління, професор. Опоненти: Чала Н. Д., док-
тор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри 
маркетингу та управління бізнесом (Національний універ-
ситет «Києво-Могилянська академія»); Сімак С. В., доктор 
наук з держ. управління, доцент, професор кафедри еко-
номіки, підприємництва та природничих наук ННІ управ-
ління, економіки та природокористування (Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського); Ульян-
ченко Ю. О., доктор наук з держ. управління, професор 
кафедри економічної політики та менеджменту (Харків-
ський регіональний інститут державного управління На-
ціональної академії державного управління при Президен-
тові України). (473/10)
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Мануілова Катерина Віталіївна, викладач кафедри 
історії України Південноукраїнського державного педаго-
гічного університету імені К. Д. Ушинського: «Концепція 
децентралізації публічного влади в політико-управлінській 
традиції України» (25.00.04 – місцеве самоврядування). 
Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному універ-
ситеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; 
тел. (061) 220-58-63). Науковий консультант – Саханєн-
ко С. Є., доктор наук з держ. управління, професор, про-
фесор кафедри публічного управління та регіоналістики 
(Одеський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України). Опоненти: Ворона В. П., доктор наук 
з держ. управління, професор, професор кафедри пуб-
лічного управління (Інститут підготовки кадрів Державної 
служби занятості України); Кравченко Т. А., доктор наук 
з держ. управління, професор, професор кафедри пуб-
лічного управління та землеустрою (Класичний приватний 
університет); Колтун В. С., доктор наук з держ. управлін-
ня, доцент, професор кафедри регіонального управління, 
місцевого самоврядування та управління містом (Націо-
нальна академія державного управління при Президентові 
України). (492/10)

Шульга Наталія Дмитрівна, директор Київського 
транспортно-економічного коледжу Національного тран-
спортного університету: «Державна освітня політика як 
інструмент соціально-економічного розвитку України» 
(25.00.01 – теорія та історія державного управління). 
Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державно-
го управління при Президентові України (03057, м. Київ, 
вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий 
консультант – Гаєвська Л. А., доктор наук з держ. управ-
ління, доцент, заступник начальника відділу забезпе-
чення якості освітнього процесу (Національна академія 
державного управління при Президентові України). Опо-
ненти: Валевський О. Л., доктор наук з держ. управлін-
ня, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу гуманітарної безпеки (Національний 
інститут стратегічних досліджень); Руденко О. М., док-
тор наук з держ. управління, доцент, професор кафе-
дри публічного управління та менеджменту організацій 
(Чернігівський національний технологічний університет); 
Шиян О. І., доктор наук з держ. управління, професор, 
завідувач кафедри спортивної медицини, здоров’я люди-
ни (Львівський державний університет фізичної культу-
ри). (583/10)

Олійник Володимир Вікторович, кандидат пед. наук, 
доцент, заступник директора з науково-педагогічної та 
навчальної роботи ННІ менеджменту та психології ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України: «Теоре-
тико-методологічні засади державного управління після-
дипломною освітою в контексті євроінтеграції» (25.00.02 – 
механізми державного управління). Спецрада Д 26.867.03 

в Інституті законодавства Верховної Ради України (04053, 
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01). 
Науковий консультант – Куценко В. І., доктор екон. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, го-
ловний науковий співробітник (ДУ «Інститут економіки, 
природокористування та сталого розвитку НАН України»). 
Опоненти: Сиченко В. В., доктор наук з держ. управління, 
доцент кафедри економіки промисловості, ректор (КЗВО 
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської 
облради); Лукіна Т. О., доктор наук з держ. управління, 
професор кафедри управління освітою (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Поспелова Т. В., доктор наук з держ. управління, доцент, 
професор кафедри управління (Київський університет 
імені Бориса Грінченка). (634/10)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Кирилова Ольга Олексіївна, доцент кафедри культу-

рології Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Танатологія декадентського кінема-
тографа» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецра-
да Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури 
Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бур-
сацький узвіз, 4; тел. 731-51-05). Опоненти: Жукова Н. А., 
доктор культурології, доцент, завідувач кафедри графіки 
(Видавничо-поліграфічний інститут Національного техніч-
ного університету України «Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Кривошея Т. О., 
доктор культурології, доцент, професор кафедри теорії та 
історії культури (Національна музична академія України 
імені П. І. Чайковського Міністерства культури України); 
Алфьорова З. І., доктор мистецтвознавства, професор, 
декан факультету кіно-, телемистецтва (Харківська дер-
жавна академія культури Міністерства культури України). 
(372/10)

Щербань Анатолій Леонідович, доцент кафедри істо-
рії, музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської дер-
жавної академії культури: «Орнаментаційні трансформації 
кераміки в традиційній культурі населення Лівобережної 
України (атрибутика, технологія, морфологія, семантика)» 
(26.00.04 – українська культура). Спецрада Д 64.807.01 
у Харківській державній академії культури Міністерства 
культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 
4; тел. 731-51-05). Опоненти: Герчанівська П. Е., доктор 
культурології, професор, завідувач кафедри культуроло-
гії та інноваційних культурно-мистецьких проектів (На-
ціональна академія керівних кадрів культури та мистецтв 
України Міністерства культури України); Селівачов М. Р., 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
дизайну і технологій (Київський національний універси-
тет культури і мистецтв Міністерства культури України); 
Кікоть А. А., доктор культурології, професор, завідувач 
кафедри майстерності актора (Харківська державна ака-
демія культури Міністерства культури України). (539/10)
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Барановська Ірина Вікторівна, доцент кафедри ви-

робничого та інвестиційного менеджменту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України: 
«Комплементарність факторів модернізації економіки 
України» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 26.004.01 у Національ-
ному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант – Шинка-
рук Л. В., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач кафедри виробничого та інвести-
ційного менеджменту (Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України). Опоненти: Ляшен-
ко В. І., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу 
проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва 
(Інститут економіки промисловості НАН України); Цим-
бал О. І., доктор екон. наук, старший науковий співро-
бітник (Національний інститут стратегічних досліджень); 
Прушківска Е. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних економічних відносин (Запорізький 
національний технічний університет). (1/10)

Дзюба Павло Валерійович, доцент кафедри міжна-
родних фінансів Інституту міжнародних відносин Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка: 
«Еволюція парадигми міжнародного портфельного інвес-
тування» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні 
економічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Рогач О. І., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних 
фінансів (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Білорус О. Г., доктор екон. наук, 
професор, академік НАН України, головний науковий спів-
робітник (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України»); Орєхова Т. В., доктор екон. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків, завідувач кафедри міжнародних економічних від-
носин (Донецький національний університет імені Василя 
Стуса, м. Вінниця); Стукало Н. В., доктор екон. наук, про-
фесор, декан факультету міжнародної економіки, профе-
сор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гон-
чара). (348/10)

Ломовських Людмила Олександрівна, доцент кафе-
дри маркетингу, підприємництва і організації виробництва 
Харківського національного аграрного університету імені 
В. В. Докучаєва: «Організаційно-економічний механізм 
управління маркетингом суб’єктів аграрного підприємни-
цтва: теорія, методологія, практика» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній 

академії харчових технологій МОН України  (65039, м. Оде-
са, вул. Канатна, 112; те. (048) 725-32-84). Науковий кон-
сультант – Красноруцький О. О., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу 
та менеджменту (Харківський національний технічний уні-
верситет сільського господарства імені Петра Василенка 
МОН України). Опоненти: Кваша С. М., доктор екон. наук, 
професор, академік НААН України, проректор з навчаль-
ної та виховної роботи, професор кафедри глобальної 
економіки (Національний університет біоресурсів та при-
родокористування України МОН України); Лупенко Ю. О., 
доктор екон. наук, професор, академік НААН України, ди-
ректор (Національний науковий центр «Інститут аграрної 
економіки» НААН України); Зайцев Ю. О., доктор екон. 
наук, доцент, начальник (Центральне управління Головно-
го управління Державної фіскальної служби у Харківській 
області). (739/10)

Жовковська Тетяна Тарасівна, директор Чортківсько-
го коледжу економіки та підприємництва Тернопільського 
національного економічного університету МОН України: 
«Системно-рефлексивне управління розвитком промис-
лових підприємств» (08.00.04 – економіка та управлін-
ня підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 58.052.05 у Тернопільському національному 
технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України 
(46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-
81). Науковий консультант – Павликівська О. І., доктор 
екон. наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського об-
ліку та аудиту (Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Грозний І. С., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менедж-
менту та маркетингу (ПВНЗ «Європейський університет»); 
Череп А. В., доктор екон. наук, професор, декан економіч-
ного факультету (Запорізький національний університет); 
Ясінецька І. А., доктор екон. наук, професор, проректор з 
навчальної роботи (Подільський державний аграрно-тех-
нічний університет). (742/10)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Джавадов Хікмет Аловсат огли, науковий співробіт-

ник відділу проблем аграрного, земельного, екологічно-
го та космічного права Інституту держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України: «Теоретичні проблеми 
ефективності цивільного судочинства» (12.00.03 – цивіль-
не право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті дер-
жави і права імені В. М. Корецького НАН України (01601, 
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). На-
уковий консультант – Тимченко Г. П., доктор юрид. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий спів-
робітник (Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України). Опоненти: Фурса С. Я., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри нотаріального і виконавчо-
го процесу та адвокатури (Київський національний універ-
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ситет імені Тараса Шевченка); Курило М. П., доктор юрид. 
наук, професор, перший проректор (Сумський національ-
ний аграрний університет); Короєд С. О., доктор юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і про-
цесу (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). (4/10)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Панасенко Сергій Іванович, доцент кафедри хірургії 

№ 2 «ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна акаде-
мія» МОЗ України: «Торако-абдомінальна політравма із 
домінуючим ушкодженням грудей (клініко-епідеміологіч-
не, клініко-експериментальне та клінічне дослідження)» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому 
національному медичному університеті імені М. І. Пиро-
гова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; 
тел. 57-03-60). Науковий консультант – Гур’єв С. О., доктор 
мед. наук, професор, заслужений лікар України, заступ-
ник директора з наукової роботи (ДЗ «Український на-
уково-практичний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф МОЗ України). Опоненти: Трутяк І. Р., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри травмато-
логії та ортопедії (Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького МОЗ України); Калабу-
ха І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач відділення 
торакальної хірургії (ДУ «Національний інститут фтизіатрії 
і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»); 
Саволюк С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-

федри хірургії та судинної хірургії (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (726/10)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Ставченко Сергій Вікторович, доцент кафедри по-

літології Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара: «Управління політичною кризою в 
демократичних політичних системах: теоретико-методо-
логічний аналіз» (23.00.01 – теорія та історія політичної 
науки). Спецрада Д 08.051.08 у Дніпровському націо-
нальному університеті імені Олеся Гончара МОН України 
(49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). 
Науковий консультант – Токовенко О. С., доктор філо-
соф. наук, професор, декан факультету суспільних наук 
і міжнародних відносин, професор кафедри політології 
(Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара). Опоненти: Цвих В. Ф., доктор політ. наук, про-
фесор, заслужений працівник освіти України, завідувач 
кафедри політології (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Наумкіна С. М., доктор по-
літ. наук, професор, завідувач кафедри політичних наук 
і права (Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського); Щедрова Г. П., док-
тор політ. наук, професор, завідувач кафедри політології 
та міжнародних відносин (Університет імені Альфреда 
Нобеля). (728/10)
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Мозгова Альона Михайлівна, інженер І категорії сек-

тору астрометрії та малих тіл Сонячної системи Астроно-
мічної обсерваторії Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Речовинний склад вибраних ме-
теорів за дистанційними спектральними спостереження-
ми» (05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження). 
Спецрада К 26.062.13 у Національному авіаційному уні-
верситеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта 
Комарова, 1; тел. (044) 406-79-95). Науковий керівник – 
Чурюмов К. І., доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент 
НАН України, професор, головний науковий співробітник 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Відьмаченко А. П., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
фізики субзоряних та планетних систем (Головна астро-
номічна обсерваторія НАН України); Коломієць С. В., кан-
дидат фіз.-мат. наук, завідувач науково-дослідної лабо-
раторії радіоастрономії імені Б. Л. Кащеєва (Харківський 
національний університет радіоелектроніки). (15/10)

Наталіч Вікторія Вадимівна, асистент кафедри біофі-
зики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії 
Сумського державного університету: «Механізми форму-
вання та структурно-морфологічні характеристики нано-
систем Сu, Сr, Ni, Zn і ZnO» (01.04.07 – фізика твердого 
тіла). Спецрада Д 55.051.02 у Сумському державному уні-
верситеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2; тел. (0542) 33-40-58). Науковий керівник – 
Перекрестов В. І., доктор тех. наук, професор, головний 
науковий співробітник кафедри наноелектроніки (Сум-
ський державний університет). Опоненти: Харченко Д. О., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу моде-
лювання радіаційних ефектів та мікроструктурних пере-
творень у конструкційних матеріалах (Інститут прикладної 
фізики НАН України); Довбешко Г. І., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
фізики біологічних систем (Інститут фізики НАН України). 
(50/10)

Бондаренко Артем Васильович, аспірант Інституту 
магнетизму НАН та МОН України: «Нелінійна динаміка 
сильно зв’язаної пари магнітних вихорів» (01.04.02 – те-
оретична фізика). Спецрада Д 26.248.01 в Інституті маг-
нетизму НАН та МОН України (03142, м. Київ, бульв. 
Вернадського, 36-б; тел. (044) 424-34-20). Науковий ке-
рівник – Іванов Б. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії 

(Інститут магнетизму НАН та МОН України). Опоненти: 
Колежук О. К., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри 
математики, теоретичної фізики та комп’ютерних техноло-
гій (Інститут високих технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка); Золотарюк Я. О., 
доктор фіз.-мат. наук, старший дослідник, провідний на-
уковий співробітник лабораторії сильнокорельованих 
низьковимірних систем (Інститут теоретичної фізики імені 
М. М. Боголюбова НАН України). (54/10)

Кравцов Ігор Петрович, молодший науковий співро-
бітник відділу астрофізики Радіоастрономічного інститу-
ту НАН України: «Огляд Північного неба з метою пошуку 
джерел спорадичного радіовипромінювання декаметро-
вих хвиль» (01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія). 
Спецрада Д 64.051.02 у Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Хар-
ків, площа Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). Науковий 
керівник – Захаренко В. В., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, 
директор (Радіоастрономічний інститут НАН України). 
Опоненти: Захожай В. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри астрономії та космічної інформатики 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на); Скуратовський С. І., кандидат фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник (Інститут радіофізики та електро-
ніки імені О. Я. Усикова НАН України). (103/10)

Панкратьєв Сергій Анатолійович, аспірант Інституту 
механіки імені С. П. Тимошенка НАН України: «Напружено-
деформований стан чотирикутних пластин з ортотропних 
матеріалів» (01.02.04 – механіка деформівного твердо-
го тіла). Спецрада Д 26.166.01 в Інституті механіки імені 
С. П. Тимошенка НАН України (03057, м. Київ, вул. П. Не-
стерова, 3; тел. (044) 456-93-51). Науковий керівник – Гри-
горенко О. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
відділу обчислювальних методів (Інститут механіки іме-
ні С. П. Тимошенка НАН України). Опоненти: Мольчен-
ко Л. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафе-
дри фізики та математики (Миколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинського); Рожок Л. С., кан-
дидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної 
та прикладної механіки (Національний транспортний уні-
верситет МОН України). (112/10)

Чернобай Володимир Сергійович, молодший на-
уковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені 
В. М. Бакуля НАН України: «Напружений стан та ефективні 
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пружні властивості кусково-однорідних тіл з неідеальними 
еліптичними границями розділу за антиплоского зсуву» 
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спец-
рада Д 26.166.01 в Інституті механіки імені С. П. Тимошен-
ка НАН України (03057, м. Київ, вул. П. Нестерова, 3; тел. 
(044) 456-93-51). Науковий керівник – Кущ В. І., доктор 
фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник (Інсти-
тут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН Украї-
ни). Опоненти: Жук Я. О., доктор фіз.-мат. наук, завідувач 
кафедри теоретичної та прикладної механіки (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Селі-
ванов М. Ф., доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий 
співробітник (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН 
України). (131/10)

Гаврилюк Євгеній Олегович, аспірант відділу оптики 
і спектроскопії Інституту фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України: «Фононні спектри крис-
талів та нанорозмірних структур напівпровідникових чет-
верних халькогенідів металів» (01.04.10 – фізика напів-
провідників і діелектриків). Спецрада Д 26.199.02 в Інсти-
туті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН 
України (03680, м. Київ, просп. Науки, 41; тел. (044) 525-
40-20). Науковий керівник – Валах М. Я., доктор фіз.-мат. 
наук, член-кореспондент НАН України, головний науко-
вий співробітник (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Ажнюк Ю. М., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник (Інститут електронної 
фізики НАН України); Хижун О. Ю., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу спек-
троскопії поверхні новітніх матеріалів (Інститут проблем 
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України). 
(132/10)

Сисоєв Денис Віталійович, молодший науковий спів-
робітник ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет», м. Слов’янськ: «Умови розв’язності ма-
тричних крайових задач для систем диференціальних 
рівнянь» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада 
К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58002, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-57). Науковий 
керівник – Чуйко С. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри математики та інформатики (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» МОН 
України). Опоненти: Зуєв О. Л., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач відділу прикладної механіки (Інсти-
тут прикладної математики і механіки НАН України); Ху-
саїнов Д. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри 
моделювання складних систем (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (133/10)

Унгурян Галина Михайлівна, фахівець комп’ютерного 
класу І категорії Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича: «Задача Коші для параболічних 

систем типу Шилова з невід’ємним родом і коефіцієнтами 
обмеженої гладкості» (01.01.02 – диференціальні рівнян-
ня). Спецрада К 76.051.02 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58002, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-57). 
Науковий керівник – Літовченко В. А., доктор фіз.-мат. 
наук, професор кафедри диференціальних рівнянь (Чер-
нівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича). Опоненти: Іванчов М. І., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь 
(Львівський національний університет імені Івана Франка); 
Конет І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, проректор 
з наукової роботи (Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка). (136/10)

Дорош Андрій Богданович, аспірант кафедри мате-
матичного моделювання Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича: «Апроксимація 
розв’язків крайових задач для диференціально-різнице-
вих рівнянь зі змінним запізненням» (01.01.02 – дифе-
ренціальні рівняння). Спецрада К 76.051.02 у Чернівець-
кому національному університеті імені Юрія Федьковича 
МОН України (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 
тел. (0372) 58-48-57). Науковий керівник – Черевко І. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, декан факультету мате-
матики та інформатики (Чернівецький національний уні-
верситет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Король І. І., 
доктор фіз.-мат. наук, доцент, проректор з науково-пе-
дагогічної роботи (Ужгородський національний універси-
тет); Теплінський Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри математики (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка). (137/10)

Онипа Денис Павлович, фахівець комп’ютерного 
класу II категорії факультету математики та інформати-
ки Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича: «Граничні множини і коливання» (01.01.01 – 
математичний аналіз). Спецрада К 76.051.02 у Чернівець-
кому національному університеті імені Юрія Федьковича 
МОН України (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; 
тел. (0372) 58-48-57). Науковий керівник – Маслючен-
ко О. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент (Чернівецький на-
ціональний університет імені Юрія Федьковича). Опонен-
ти: Банах Т. О., доктор фіз.-мат. наук, професор (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка); 
Загороднюк А. В., доктор фіз.-мат. наук, професор (При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника). (138/10)

Ільїнська Ольга Олександрівна, молодший науковий 
співробітник відділу теоретичної фізики Фізико-технічного 
інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН Укра-
їни: «Квантові електромеханічні та термоелектричні ефек-
ти у наносистемах зі спін-поляризованими електронами» 
(01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д 64.175.02 у 
Фізико-технічному інституті низьких температур імені 
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Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, просп. Науки, 
47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керівник – Кріве І. В., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу теоретичної фізики (Фізико-технічний 
інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН Украї-
ни). Опоненти: Клепіков В. Ф., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, директор (Інсти-
тут електрофізики і радіаційних технологій НАН України); 
Філь Д. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник відділу теорії 
конденсованого стану речовини (Інститут монокристалів 
НАН України). (140/10)

Карпов Денис Сергійович, аспірант відділу надпровід-
них і мезоскопічних структур Фізико-технічного інститу-
ту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України: 
«Особливості електродинаміки мезоскопічної системи 
надпровідних квантових бітів, що взаємодіють з резо-
натором» (01.04.02 – теоретична фізика). 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 – Шевченко С. М., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу надпровідних і 
мезоскопічних структур (Фізико-технічний інститут низь-
ких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). Опонен-
ти: Ямпольський В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теоре-
тичної фізики (Інститут радіофізики та електроніки імені 
О. Я. Усикова НАН України); Ходусов В. Д., доктор фіз.-
мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 
ядерної фізики та вищої математики імені О. І. Ахієзера 
(Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна МОН України). (141/10)

Троценко Олег Геннадійович, молодший науковий 
співробітник відділу фізики нелінійних, нерівноважних 
і стохастичних процесів Інституту електрофізики і раді-
аційних технологій НАН України: «Енергія пружної вза-
ємодії точкових дефектів з дислокаційними петлями в 
ГЩУ-кристалах в формалізмі функцій Гріна» (01.04.07 – 
фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інститу-
ті електрофізики і радіаційних технологій НАН України 
(61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. 
(057) 700-41-11). Науковий керівник – Остапчук П. М., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник відділу фізики нелі-
нійних, нерівноважних і стохастичних процесів (Інститут 
електрофізики і радіаційних технологій НАН України). 
Опоненти: Дубінко В. І., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
НДК «Прискорювач» (ННЦ «Харківський фізико-техніч-
ний інститут» НАН України); Лебедєв С. В., кандидат фіз.-
мат. наук, старший викладач кафедри експерименталь-
ної фізики (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). (144/10)

 Грицак Роксолана Володимирівна, науковий спів-
робітник проблемної НДЛ фізичної електроніки ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України: 
«Характеристики і параметри плазми в газорозрядних ко-
роткохвильових випромінювачах на основі молекул води 
та фреону» (01.04.04 – фізична електроніка). Спецрада Д 
61.051.01 у ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; 
тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Шуаібов О. К., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри 
квантової електроніки (ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет»). Опоненти: Черняк В. Я., доктор фіз.-
мат. наук, професор, професор кафедри фізичної елек-
троніки (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Ремета Є. Ю., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу електронних процесів і елементарних взаємодій 
(Інститут електронної фізики НАН України). (210/10)

Сунгуров Богдан Сергійович, молодший науковий 
співробітник відділу фізики радіаційних явищ та радіа-
ційного матеріалознавства Інституту фізики твердого 
тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ «Харківський 
фізико-технічний інститут» НАН України: «Вплив радіа-
ційно-індукованих мікроструктурних дефектів на про-
цеси накопичення водню та зміцнення аустенітної сталі 
SS316» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 
64.845.01 у ННЦ «Харківський фізико-технічний інсти-
тут» НАН України (61108, м. Харків, вул. Академічна, 1; 
тел. (057) 335-61-87). Науковий керівник – Толстолуць-
ка Г. Д., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник, начальник лабораторії фізики взаємодії іонних 
пучків з матеріалами (Інститут фізики твердого тіла, 
матеріалознавства та технологій ННЦ «Харківський фі-
зико-технічний інститут» НАН України). Опоненти: Пет-
ченко О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри фізики (Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН Украї-
ни); Богатиренко С. І., кандидат фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробіт-
ник кафедри матеріалів реакторобудування і фізичних 
технологій (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). (212/10)

Певзнер Олександр Олегович, аспірант кафедри тео-
ретичної фізики Дніпровського національного університе-
ту імені Олеся Гончара: «Оцінка кута змішування нового 
важкого калібрувального Z -бозона в експериментах на 
гадронних колайдерах» (01.04.02 – теоретична фізика). 
Спецрада Д 08.051.02 у Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-01, 374-
98-22, факс (056) 374-98-41, 374-98-42). Науковий керів-
ник – Скалозуб В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри теоретичної фізики (Дніпровський на-
ціональний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: 
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Меренков М. П., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут 
теоретичної фізики імені О. І. Ахієзера ННЦ «Харківський 
фізико-технічний інститут»); Анчишкін Д. В., доктор фіз.-
мат. наук, старший науковий співробітник, провідний на-
уковий співробітник (Інститут теоретичної фізики імені 
М. М. Боголюбова). (213/10)

Корнієць Анатолій Васильович, молодший науковий 
співробітник відділу фізики твердого тіла і конденсова-
ного стану речовини Інституту фізики твердого тіла, ма-
теріалознавства та технологій ННЦ «Харківський фізико-
технічний інститут» НАН України: «Низькотемпературні 
акустичні та пружні властивості чистого гафнію, цирконію 
і аморфних сплавів на основі цирконію» (01.04.07 – фі-
зика твердого тіла). Спецрада Д 64.845.01 у ННЦ «Хар-
ківський фізико-технічний інститут» НАН України (61108, 
м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-61-87). На-
уковий керівник – Булатов О. С., кандидат фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий спів-
робітник (Інститут фізики твердого тіла, матеріалознав-
ства та технологій ННЦ «Харківський фізико-технічний 
інститут» НАН України). Опоненти: Малихін С. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики ме-
талів і напівпровідників (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); 
Паль-Валь П. П., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу фізики реальних криста-
лів (Фізико-технічний інститут низьких температур імені 
Б. І. Вєркіна НАН України). (214/10)

Мазур Ольга Юрїївна, молодший науковий співробіт-
ник відділу фізики вугілля і гірських порід Інституту фізи-
ки гірничих процесів НАН України: «Кінетика формування 
доменних структур у сегнетоелектриках у зовнішньому 
електричному полі» (01.04.07 – фізика твердого тіла). 
Спецрада Д 08.051.02 у Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-01, 374-
98-22, факс (056) 374-98-41, 374-98-42). Науковий керів-
ник – Стефанович Л. І., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи (Інститут фізики гірничих процесів НАН України). 
Опоненти: Моісеєнко В. М., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, професор кафедри фізики твердого тіла та опто-
електроніки (Дніпровський національний університет іме-
ні Олеся Гончара); Хоменко О. В., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри прикладної математики та 
моделювання складних систем (Сумський державний уні-
верситет). (215/10)

Приступа Валерій Іванович, науковий співробітник 
відділу експериментальної плазмової електроніки і нових 
методів прискорювання Інституту плазмової електроніки 
і нових методів прискорювання ННЦ «Харківський фізи-
ко-технічний інститут» НАН України: «Збудження коге-

рентних кільватерних полів у діелектричних, плазмових 
та плазмово-діелектричних мультибанчевих кільватерних 
прискорювачах» (01.04.20 – фізика пучків заряджених 
частинок). Спецрада Д 64.845.01 у ННЦ «Харківський фі-
зико-технічний інститут» НАН України (61108, м. Харків, 
вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-61-87). Науковий ке-
рівник – Оніщенко І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи (Інститут плаз-
мової електроніки та нових методів прискорювання ННЦ 
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України). 
Опоненти: Куклін В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри штучного інтелекту та програмного за-
безпечення (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України); Пономарьов О. Г., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики пучків 
заряджених частинок (Інститут прикладної фізики НАН 
України). (217/10)

Новохацька Анастасія Олександрівна, молодший на-
уковий співробітник відділу фізичного матеріалознавства 
Донецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкі-
на НАН України, м. Київ: «Вплив надлишкового марганцю 
на формування структури і магніторезистивних власти-
востей легованих манганітів» (01.04.07 – фізика твердого 
тіла). Спецрада Д 26.207.01 в Інституті проблем матеріа-
лознавства імені І. М. Францевича НАН України (03680, 
м. Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 424-20-71). 
Науковий керівник – Акимов Г. Я., старший науковий спів-
робітник, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник відділу фізичного матеріалознавства (Донецький 
фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна НАН Украї-
ни). Опоненти: Зубов Е. Є., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник 
лабораторії динаміки електронних процесів у гібридних 
структурах (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова 
НАН України); Семенько М. П., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор кафедри фізики металів (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (273/10)

Маргітич Тетяна Олегівна, молодший науковий спів-
робітник відділу структури ядра Інституту ядерних до-
сліджень НАН України: «Розподіл уламків поділу висо-
козбуджених ядер за масою та кінетичною енергією» 
(01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих 
енергій). Спецрада Д 26.167.01 в Інституті ядерних дослі-
джень НАН України (03680, м. Київ, просп. Науки, 47; тел. 
(044) 525-23-49). Науковий керівник – Денисов В. Ю., док-
тор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу структури 
ядра (Інститут ядерних досліджень НАН України). Опонен-
ти: Василевський В. С., доктор фіз.-мат. наук, провідний 
науковий співробітник відділу теорії ядра та квантової 
теорії поля (Інститут теоретичної фізики імені М. М. Бого-
любова НАН України); Горбаченко О. М., кандидат фіз.-
мат. наук, завідувач НДЛ ядерної спектроскопії фізичного 
факультету (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (309/10)
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Гримало Анна Костянтинівна, молодший науковий 
співробітник відділу дослідницького ядерного реактора 
Інституту ядерних досліджень НАН України: «Визначення 
повних нейтронних перерізів хрому-52 та натурального 
гафнію на фільтрованих пучках нейтронів» (01.04.16 – 
фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій). 
Спецрада Д 26.167.01 в Інституті ядерних досліджень 
НАН України (03680, м. Київ, просп. Науки, 47; тел. (044) 
525-23-49). Науковий керівник – Грицай О. О., кандидат 
фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії нейтронної фізики 
відділу дослідницького ядерного реактора (Інститут ядер-
них досліджень НАН України). Опоненти: Ганн В. В., док-
тор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник (ННЦ 
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України); 
Парлаг О. О., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник відділу фотоядерних процесів (Інститут елек-
тронної фізики НАН України). (310/10)

Медулич Микола Михайлович, інженер І категорії ка-
федри фізики напівпровідників ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет» МОН України: «Динаміка ґратки 
та ефекти електрон-фононної взаємодії в сегнетоелектри-
ках типу Sn2P2S6» (01.04.10 – фізика напівпровідників і ді-
електриків). Спецрада Д 61.051.01 у ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України (88000, м. Ужго-
род, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий 
керівник – Височанський Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, професор 
кафедри фізики напівпровідників (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»). Опоненти: Щур Я. Й., доктор 
фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник відділу 
квантової статистики (Інститут фізики конденсованих сис-
тем НАН України); Гомоннай О. В., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу мате-
ріалів функціональної електроніки (Інститут електронної 
фізики НАН України). (391/10)

Букін Олександр Володимирович, молодший науковий 
співробітник відділу статистичної радіофізики Інституту ра-
діофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України: 
«Багаточастотне когерентне радіозондування підповерх-
невого середовища» (01.04.03 – радіофізика). Спецрада 
Д 64.157.01 в Інституті радіофізики та електроніки імені 
О. Я. Усикова НАН України (61085, м. Харків, вул. Академіка 
Проскури, 12; тел. (057) 720-33-19). Науковий керівник – 
Сугак В. Г., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу статистичної радіофізики (Ін-
ститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН 
України). Опоненти: Горобець М. М., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри прикладної електродинаміки 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України); Павліков В. В., доктор тех. наук, старший на-
уковий співробітник, декан факультету радіотехнічних сис-
тем літальних апаратів (Національний аерокосмічний уні-
верситет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» МОН України). (398/10)

Фасоляк Антон Володимирович, аспірант кафедри 
механіки Запорізького національного технічного універ-
ситету МОН України: «Динаміка циліндричних оболонок 
в тривимірному пружному середовищі» (01.02.04 – меха-
ніка деформівного твердого тіла). Спецрада К 17.051.06 
у Запорізькому національному університеті МОН України 
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 
228-75-08). Науковий керівник – Пожуєв А. В., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри прикладної мате-
матики (Запорізький національний технічний університет 
МОН України). Опоненти: Ольшанський В. П., доктор фіз.-
мат. наук, професор, професор кафедри фізики і теоре-
тичної механіки (Харківський національний технічний уні-
верситет сільського господарства імені Петра Василенка 
МОН України); Гребенюк С. М., доктор тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри фундаментальної математики (Запо-
різький національний університет МОН України). (403/10)

Богуславська Алла Михайлівна, викладач математики 
Запорізького авіаційного коледжу імені О. Г. Івченка МОН 
України: «Термомеханічні характеристики волокнистого 
композиційного матеріалу з анізотропними компонента-
ми» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). 
Спецрада К 17.051.06 у Запорізькому національному уні-
верситеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуков-
ського, 66; тел. (061) 228-75-08). Науковий керівник – Гре-
бенюк С. М., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
фундаментальної математики (Запорізький національний 
університет МОН України). Опоненти: Пожуєв В. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри механіки 
(Запорізький національний технічний університет МОН 
України); Дзюба А. П., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара 
МОН України). (404/10)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Мешкіні Фар Сеїд Реза, стажист хімічного факуль-

тету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Фізико-хімічні властивості Ni – Fe масивних 
та нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метануван-
ня СО2» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д 26.001.03 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Льва Толсто-
го, 12; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Іщен-
ко О. В., доктор хім. наук, професор, професор кафедри 
фізичної хімії (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Перевертай-
ло В. М., доктор хім. наук, професор, старший науковий 
співробітник відділу фізико-хімічних основ формування 
надтвердих та наноструктурованих матеріалів (Інститут 
надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України); 
Ліннік О. П., кандидат хім. наук, старший дослідник, стар-
ший науковий співробітник відділу фізики і хімії поверхні 
наносистем (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН 
України). (146/10)
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Стецюк Олег Миколайович, аспірант хімічного фа-
культету Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка: «Синтез, структура та властивості 
гомо- та гетерометалічних комплексів 3d-металів з N- та 
N,O-донорними лігандами» (02.00.01 – неорганічна хімія). 
Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Кокозей В. М., доктор хім. наук, професор, про-
відний науковий співробітник хімічного факультету (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). Опоненти: Трунова О. К., доктор хім. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу гетеро-
фазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів (Інсти-
тут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського 
НАН України); Потаскалов В. А., кандидат хім. наук, доцент 
кафедри загальної та неорганічної хімії (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (282/10)

Жерш Сергій Анатолійович, інженер ІІ категорії хіміч-
ного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Похідні конформаційно обме-
жених гетероаліфатичних аміносульфонових кислот» 
(02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 26.001.25 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Толмачов А. О., 
доктор хім. наук, професор (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Тимошен-
ко В. М., доктор хім. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу хімії органічних сполук сірки (Інститут 
органічної хімії НАН України); Дмитрів Ю. В., кандидат хім. 
наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії 
«КПІСИНТЕЗ» хіміко-технологічного факультету (Націо-
нальний технічний університет України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). 
(284/10)

Саф’янова Інна Сергіївна, провідний інженер НДЛ 
«Фізико-хімія конденсованих систем та міжфазних гра-
ниць» кафедри фізичної хімії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Металокрауни на 
основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот, що міс-
тять купрум(ІІ) або кобальт(ІІ/ІІІ) в металомакроцикліч-
ному контурі» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада Д 
26.001.03 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Фрицький І. О., доктор хім. наук, професор, за-
відувач кафедри фізичної хімії (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України). Опо-
ненти: Колотілов С. В., доктор хім. наук, завідувач відді-
лу пористих речовин і матеріалів (Інститут фізичної хімії 
імені Л. В. Писаржевського НАН і МОН України); Потаска-
лов В. А., кандидат хім. наук, доцент, заступник завідувача 

кафедри загальної та неорганічної хімії (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (301/10)

Галій Оксана Зіновіївна, молодший науковий спів-
робітник Інституту проблем матеріалознавства імені 
І. М. Францевича НАН України: «Вплив хімічного та фазо-
вого складу, а також стану поверхні на електрохімічні влас-
тивості сплавів ZrMnNiCrMe (Ме = V, Аl) та електродів на їх 
основі» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д 26.207.02 в 
Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францеви-
ча НАН України (03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 3; 
тел. (044) 390-87-51). Науковий керівник – Солонін Ю. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН Украї-
ни, директор (Інститут проблем матеріалознавства імені 
І. М. Францевича НАН України). Опоненти: Пірський Ю. К., 
доктор хім. наук, завідувач лабораторії матеріалів альтер-
нативної електрохімічної енергетики (Інститут загальної та 
неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України); 
Тарасенко Ю. О., доктор хім. наук, професор, завідувач 
лабораторії електрохімії вуглецевих та неорганічних на-
номатеріалів (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН 
України). (302/10)

Бугера Олександра Ігорівна, старший лаборант з 
в. о. кафедри органічної хімії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Синтез та власти-
вості моно- і дихромофорних флуоресцентних зондів для 
детекції АТФ» (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). Науковий ке-
рівник – Пивоваренко В. Г., доктор хім. наук, професор, 
професор кафедри органічної хімії (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Доро-
шенко А. О., доктор хім. наук, професор, завідувач кафе-
дри органічної хімії (Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна); Ковтун Ю. П., доктор хім. наук, 
старший науковий співробітник відділу кольору і будови 
(Інститут органічної хімії НАН України). (397/10)

Ткаченко Ігор Вікторович, інженер ТОВ «Науково- 
виробниче підприємство «Єнамін»: «Амідокислоти та імі-
ди ряду норборнена в синтезі нових гетерополіциклічних 
сполук» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 08.078.03 
у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет» МОН України (49005, м. Дніпро, просп. Гага-
ріна, 8; тел. (0562) 47-33-79). Науковий керівник – Тара-
бара І. М., кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри 
органічної хімії (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара МОН України). Опоненти: Бурмі-
стров К. С., доктор хім. наук, професор, провідний інженер 
кафедри технології органічних речовин та фармацевтич-
них препаратів (ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет» МОН України); Авдєєнко А. П., 
кандидат хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії та 
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охорони праці (Донбаська державна машинобудівна ака-
демія МОН України, м. Краматорськ). (535/10)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Жибак Михайло Тарасович, молодший науковий спів-

робітник відділу механізмів трансляції генетичної інформа-
ції Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: 
«Розробка амперометричних нанокомпозитних біо/хемо-
сенсорів для визначення низькомолекулярних метаболітів 
у біологічних рідинах» (03.00.20 – біотехнологія). Спецра-
да Д 26.237.01 в Інституті молекулярної біології і генетики 
НАН України (03680, м. Київ, вул. Заболотного, 150; тел. 
(044) 526-11-69). Науковий керівник – Корпан Я. І., кан-
дидат біол. наук, старший науковий співробітник відді-
лу механізмів трансляції генетичної інформації (Інститут 
молекулярної біології і генетики НАН України). Опоненти: 
Галкін О. Ю., доктор біол. наук, професор кафедри про-
мислової біотехнології (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України); Верьовка С. В., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії біохімії (ДУ «Інститут отоларингології імені професора 
О. С. Коломійченка» НАМН України). (117/10)

Капітанська Ольга Сергіївна, науковий консультант 
Науково-виробничої компанії «Квадрат», м. Харків: «Фізі-
ологічні основи застосування комплексу мікроелементів, 
хелатованих карбоновими кислотами, для підвищення 
ефективності фотосинтезу озимої пшениці» (03.00.12 – 
фізіологія рослин). Спецрада Д 26.212.01 в Інституті фізі-
ології рослин і генетики НАН України (03022, м. Київ, вул. 
Васильківська, 31/17; тел. 257-51-50). Науковий керів-
ник – Прядкіна Г. О., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник (Інститут фізіології рослин і генетики НАН 
України). Опоненти: Косаківська І. В., доктор біол. наук, 
професор, завідувач відділу фітогормонології (Інститут 
ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України); Бацмано-
ва Л. М., кандидат біол. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач НДЛ фізіологічних основ продуктивності 
рослин ННЦ «Інститут біології» (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (134/10)

Харченко Віталіна Сергіївна, молодший науковий 
співробітник НДІ біології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна: «Роль сфінголіпідів в 
модуляції фосфоліпаза Д-залежного сигналінга інсуліну 
в старості» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 64.051.17 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Кара-
зіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; 
тел. (057) 707-53-40). Науковий керівник – Бабенко Н. О., 
доктор біол. наук, професор, пенсіонер. 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); 
Горбенко Н. І., доктор біол. наук, професор, завідувач від-
ділу експериментальної фармакології та токсикології (ДУ 

«Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Дани-
левського НАМН України»). (147/10)

Борута Наталія Володимирівна, старший викладач 
кафедри гістології, цитології та ембріології ВДНЗУ «Укра-
їнська медична стоматологічна академія»: «Структурна 
організація червоного кісткового мозку щурів в нормі та 
при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого 
асептичного запалення» (14.03.01 – нормальна анатомія). 
Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 
52-72-69). Науковий керівник – Білаш С. М., доктор біол. 
наук, професор, завідувач кафедри клінічної анатомії і 
оперативної хірургії (ВДНЗУ «Українська медична стома-
тологічна академія»). Опоненти: Небесна З. М., доктор 
біол. наук, доцент, професор кафедри гістології, цитології 
та ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); 
Попадинець О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет»). (264/10)

Кузьменко Тетяна Миколаївна, фахівець з природо-
користування Українського товариства охорони птахів: 
«Орнітофауна відкритих агроландшафтів Полісся та Лісо-
степу Лівобережної України» (03.00.08 – зоологія). Спец-
рада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузе-
на НАН України (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельниць-
кого, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник – Гав-
рись Г. Г., кандидат біол. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач відділу фауни та систематики хребетних 
(Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України). 
Опоненти: Серебряков В. В., доктор біол. наук, професор, 
професор кафедри екології, природничих та математич-
них наук (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»); 
Шидловський І. В., кандидат біол. наук, доцент, завідувач 
Зоологічного музею (Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка). (278/10)

Манойлов Кирило Юрійович, молодший науковий 
співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біо-
хімії імені О. В. Палладіна НАН України: «Біологічні власти-
вості рекомбінантних фрагментів молекули дифтерійного 
токсину» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.240.01 в Ін-
ституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (01030, 
м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74). Науко-
вий керівник – Колибо Д. В., доктор біол. наук, професор, 
завідувач лабораторії імунобіології відділу молекулярної 
імунології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН 
України). Опоненти: Верьовка С. В., доктор біол. наук, за-
відувач лабораторії біохімії (Інститут отоларингології імені 
О. С. Коломійченка НАМН України); Кропивко С. В., кан-
дидат біол. наук, старший науковий співробітник відділу 
функціональної геноміки (Інститут молекулярної біології і 
генетики НАН України). (279/10)
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Середюк Ганна Віталіївна, провідний інженер відді-
лу прикладної музеології Державного природознавчого 
музею НАН України: «Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) 
Українських Карпат» (03.00.24 – ентомологія). Спецрада Д 
26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН 
України (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15; 
тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник – Різун В. Б., кан-
дидат біол. наук, старший науковий співробітник, завіду-
вач відділу музейного документування біоресурсів (Дер-
жавний природознавчий музей НАН України). Опоненти: 
Радченко О. Г., доктор біол. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу систематики ентомофагів 
та екологічних основ біометоду (Інститут зоології імені 
І. І. Шмальгаузена НАН України); Мартинов О. В., кандидат 
біол. наук, старший науковий співробітник відділу зоології 
(Національний науково-природничий музей НАН України). 
(280/10)

Сіромолот Андрій Андрійович, аспірант 3-го року ден-
ної форми навчання кафедри мікробіології та імунології 
ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Імунобіологічні 
властивості антигенів Mycobacterium spp. МРТ63 і МРТ83 
та їх роль у діагностиці туберкульозу» (03.00.09 – імуно-
логія). 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 – Колибо Д. В., доктор біол. наук, про-
фесор, завідувач лабораторії імунобіології відділу моле-
кулярної імунології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна 
НАН України). Опоненти: Тукало М. А., доктор біол. наук, 
професор, академік НАН України, завідувач відділу ензи-
мології білкового синтезу (Інститут молекулярної біології 
і генетики НАН України); Любич Л. Д., доктор біол. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 
культивування тканин (ДУ «Інститут нейрохірургії імені 
академіка А. П. Ромоданова НАМН України»). (281/10)

 Кукліна Тетяна Олександрівна, молодший науковий 
співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біо-
хімії імені О. В. Палладіна НАН України: «Імуногенні влас-
тивості іммобілізованого на мікро- та наночастках дифте-
рійного токсоїду за умов пероральної імунізації» (03.00.09 – 
імунологія). Спецрада Д 26.001.24 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Колибо Д. В., доктор біол. 
наук, професор, завідувач лабораторії імунобіології відділу 
молекулярної імунології (Інститут біохімії імені О. В. Палла-
діна НАН України). Опоненти: Гаврилюк А. М., доктор біол. 
наук, доцент, доцент кафедри клінічної імунології та алерго-
логії (Львівський національний медичний університет іме-
ні Данила Галицького); Солдаткін О. П., доктор біол. наук, 
професор, академік НАН України, завідувач лабораторії біо-
молекулярої електроніки (Інститут молекулярної біології і 
генетики НАН України). (285/10)

Амінов Руслан Флузович, аспірант Запорізького на-
ціонального університету: «Вплив гірудопунктури та екс-
тракту з тканин медичної п’явки на імунну реактивність 
самиць та приплоду щурів у постембріональному онтоге-
незі» (03.00.09 – імунологія). Спецрада Д 26.001.24 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Фролов О. К., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри фізіо-
логії, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та 
медицини (Запорізький національний університет). Опо-
ненти: Гаврилюк А. М., доктор біол. наук, доцент, доцент 
кафедри клінічної імунології та алергології (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого); Чернуський В. Г., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри педіатрії (Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна). (287/10)

Клись Юлія Григорівна, науковий співробітник лабо-
раторії біохімії ДУ «Інститут отоларингології імені профе-
сора О. С. Коломійченка НАМН України»: «Стан системи 
гемостазу при запальних та онкологічних процесах ЛОР-
органів» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.001.24 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Верьовка С. В., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завіду-
вач лабораторії біохімії (ДУ «Інститут отоларингології імені 
професора О. С. Коломійченка НАМН України»). Опонен-
ти: Шевцова А. І., доктор біол. наук, професор, професор 
кафедри біохімії та медичної хімії (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»); Тодор І. М., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник лабораторії механізмів медикаментозної ре-
зистентності (Інститут експериментальної патології, онко-
логії і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України). 
(288/10)

Бургаз Марина Іванівна, старший викладач ка-
федри водних біоресурсів та аквакультури Одесько-
го державного екологічного університету: «Особли-
вості формування іхтіоценозу Шаболатського лима-
ну в умовах антропогенної трансформації водойми» 
(03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 41.258.01 у 
ДУ «Інститут морської біології НАН України» (65011, 
м. Одеса, вул. Пушкінська, 37; тел. (048) 725-09-18). 
Науковий керівник – Шекк П. В., доктор с.-г. наук, 
професор кафедри водних біоресурсів та аквакуль-
тури (Одеський державний екологічний університет). 
Опоненти: Євтушенко М. Ю., доктор біол. наук, член-
кореспондент НАН України, професор кафедри гідро- 
біології та іхтіології (Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України); Демченко В. О., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник від-
ділу екологічної інтеграції біоциклів (ДУ «Інститут мор-
ської біології НАН України»). (363/10)
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Дудікова Дар’я Маратівна, молодший науковий 
співробітник лабораторії фармакології протимікроб-
них засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології 
НАМН України»: «Антимікробні властивості четвертин-
них солей 1-[4-(1-адамантил)-фенокси]-3-діалкіламіно-
2-пропанолу» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 
26.550.01 у ДУ «Інститут фармакології та токсикології 
НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14; 
тел. 456-42-56). Науковий керівник – Вринчану Н. О., 
доктор мед. наук, завідувач лабораторії фармакології 
протимікробних засобів (ДУ «Інститут фармакології та 
токсикології НАМН України»). Опоненти: Штриголь С. Ю., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фарма-
кології (Національний фармацевтичний університет МОЗ 
України); Домбровська І. В., кандидат біол. наук, доцент 
кафедри мікробіології та загальної імунології (ННЦ «Інсти-
тут біології» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка). (481/10)

Литвиненко Олена Семенівна, фахівець І категорії 
Навчального медико-лабораторного центру Запорізь-
кого державного медичного університету МОЗ Украї-
ни: «Нейропротективна активність модуляторів системи 
глутатіону в умовах моделювання церебральної ішемії» 
(14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 26.550.01 у ДУ 
«Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14; тел. 456-42-56). 
Науковий керівник – Бєленічев І. Ф., доктор біол. наук, 
професор, завідувач кафедри фармакології та медичної 
рецептури (Запорізький державний медичний універси-
тет МОЗ України). Опоненти: Нефьодов О. О., доктор мед. 
наук, доцент кафедри фармакології і клінічної фармако-
логії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Укра-
їни); Кульчицький О. К., доктор мед. наук, професор, за-
ступник директора з наукової роботи, керівник лабораторії 
регуляції метаболізму (ДУ «Інститут геронтології імені 
Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»). (484/10)

Науменко Кристина Сергіївна, молодший науковий 
співробітник відділу репродукції вірусів Інституту мікро-
біології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України: 
«Антигерпетична активність нуклеозидних та ненуклеозид-
них фторовмісних сполук» (03.00.06 – вірусологія). Спец-
рада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології і вірусології імені 
Д. К. Заболотного НАН України (03143, м. Київ, вул. Ака-
деміка Заболотного, 154; тел. (044) 526-11-79). Науковий 
керівник – Загородня С. Д., кандидат біол. наук, завідувач 
лабораторії репродукції вірусів (Інститут мікробіології і ві-
русології імені Д. К. Заболотного НАН України). Опоненти: 
Рибалко С. Л., доктор мед. наук, професор, завідувач ла-
бораторії експериментальної хіміотерапії вірусних інфек-
цій (ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені 
Л. В. Громашевського» НАМН України); Будзанівська І. Г., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри вірусології 
(ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка). (529/10)

Шидловська Ольга Андріївна, провідний інженер від-
ділу проблем інтерферону та імуномодуляторів Інституту 
мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН 
України: «Антивірусна активність наночасток діоксиду це-
рію та нанобіокомпозитів на його основі» (03.00.06 – ві-
русологія). Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології 
і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України (03143, 
м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 526-
11-79). Науковий керівник – Співак М. Я., доктор біол. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів 
(Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотно-
го НАН України). Опоненти: Бучацький Л. П., доктор біол. 
наук, професор, провідний науковий співробітник (ННЦ 
«Інститут біології та медицини» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка); Кривохатська Л. Д., 
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу мікробіології і ві-
русології (ДУ «Інститут отоларингології імені професора 
О. С. Коломійченка НАМН України»). (531/10)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Сеник Андрій Антонович, інженер ІІ категорії кафедри 

конструювання верстатів, інструментів та машин Терно-
пільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя: «Технологічне забезпечення виготовлен-
ня згортних втулок підвищеної точності форми і якості» 
(05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада К 
58.052.03 у Тернопільському національному технічно-
му університеті імені Івана Пулюя МОІІ України (46001, 
м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81) На-
уковий керівник – Кривий П. Д., кандидат тех. наук, до-
цент, професор кафедри конструювання верстатів, інстру-
ментів та машин (Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Марчук В. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри приладо-
будування (Луцький національний технічний університет); 
Кусий Я. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
технології машинобудування Інституту інженерної меха-
ніки та транспорту (Національний університет «Львівська 
політехніка»). (14/10)

Прядко Олександр Ігорович, викладач кафедри 
теплотехніки Херсонська філії Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова МОН Укра-
їни: «Підвищення ефективності кондиціювання повітря 
на вході газотурбінної установки акумуляцією холоду» 
(05.05.14 – холодильна, вакуумна та компресорна техніка, 
системи кондиціювання). Спецрада Д 41.088.03 в Одеській 
національній академії харчових технологій МОН України 
(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). 
Науковий керівник – Радченко А. М., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри кондиціювання та рефрижерації 
(Національний університет кораблебудування імені адмі-
рала Макарова МОН України). Опоненти: Тітлов О. С., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри теплоенерге-
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тики та трубопровідного транспорту енергоносіїв (Одеська 
національна академія харчових технологій МОН України); 
Лабай В. Й., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри теплогазопостачання і вентиляції (Інститут будів-
ництва та інженерії довкілля Національного університету 
«Львівська політехніка» МОН України). (19/10)

Гревцов Сергій Веніамінович, директор Львівського 
коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна: «Підвищення ефективнос-
ті процесу розформування составів на сортувальних гірках 
з немеханізованими парковими гальмовими позиціями» 
(05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). 
Спецрада Д 08.820.02 у Дніпропетровському національному 
університеті залізничного транспорту імені академіка Все-
волода Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Лаза-
ряна, 2; тел. (056) 776-59-47). Науковий керівник – Козачен-
ко Д. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
управління експлуатаційною роботою (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту іме-
ні академіка Всеволода Лазаряна). Опоненти: Огар О. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Залізнич-
ні станції та вузли» (Український державний університет 
залізничного транспорту); Яновський П. О., кандидат тех. 
наук, доцент, професор кафедри військової підготовки (На-
ціональний авіаційний університет). (22/10)

Шапран Юлія Євгенівна, асистент кафедри Київ-
ського інституту водного транспорту імені гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного Державного універ-
ситету інфраструктури та технологій: «Метод оцінки 
ефективності контролю технічного стану радіоелек-
тронних систем морського транспорту при експлуатації» 
(05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). 
Спецрада К 26.110.01 у Державному університеті інф-
раструктури та технологій МОН України (04071, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 9; тел. 463-74-70). Науковий керівник – 
Тимощук О. М., доктор тех. наук, доцент, директор (Ки-
ївський інститут водного транспорту імені гетьмана Пе-
тра Конашевича-Сагайдачного Державного університету 
інфраструктури та технологій). Опоненти: Мачалін І. О., 
доктор тех. наук, професор, директор ННІ аеронавігації, 
електроніки та телекомунікацій (Національний авіацій-
ний університет МОН України); Тимочко О. І., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри повітряної навігації 
та бойового управління авіацією (Харківський національ-
ний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Мі-
ноборони України). (26/10)

Волосніков Сергій Олександрович, начальник сек-
тору відділу загального електрообладнання ДП «Харків-
ське конструкторське бюро з машинобудування» імені 
О. О. Морозова: «Моделі та методи підвищення характе-
ристик рухливості гусеничних машин на основі автома-
тизованого керування криволінійним рухом» (05.13.03 – 

системи та процеси керування). Спецрада Д 64.050.14 у 
Національному технічному університеті «Харківський по-
літехнічний інститут» МОН України (61001, м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-23). Науковий керівник – 
Клімов В. Ф., кандидат тех. наук, професор, головний 
науковий співробітник (ДП «Харківське конструкторське 
бюро з машинобудування» імені О. О. Морозова). Опонен-
ти: Александров Є. Є., доктор тех. наук, професор, пенсіо-
нер; Кошовий М. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри авіаційних приладів та вимірювань (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»). (43/10)

Ілляшенко Олег Олександрович, старший викладач На-
ціонального аерокосмічного університету імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут»: «Методи і 
засоби забезпечення виконання вимог до кібербезпеки сис-
тем на програмовній логіці» (05.13.05 – комп’ютерні систе-
ми та компоненти). Спецрада Д 64.050.14 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. 
(057) 706-32-13). Науковий керівник – Харченко В. С., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних 
систем, мереж і кібербезпеки (Національний аерокосмічний 
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіа-
ційний інститут»). Опоненти: Опанасенко В. М., доктор тех. 
наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут 
кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); Можа-
єв О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
інформаційних технологій факультету № 4 (Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ). (44/10)

Димко Crop Павлович, асистент кафедри ливарного 
виробництва Національного технічного університету «Хар-
ківський політехнічний інститут»: «Моделі та методи опти-
мального керування індукційним дуплекс-процесом за умов 
невизначеності» (05.13.03 – системи та процеси керування). 
Спецрада Д 64.050.14 у Національному технічному універ-
ситеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). 
Науковий керівник – Дьомін Д. О., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри ливарного виробництва (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут»). Опоненти: Удовенко С. Г., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної 
техніки (Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця); Суздаль В. С., доктор тех. наук, стар-
ший науковий співробітник, провідний науковий співробіт-
ник відділу технології вирощування монокристалів (Інститут 
сцинтиляційних матеріалів НАН України). (45/10)

Перепелицин Артем Євгенович, старший викладач На-
ціонального аерокосмічного університету імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут»: «Методи і 
засоби розроблення мультипараметризовних проектів 
програмованої логіки для вбудованих систем» (05.13.05 – 
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комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 
64.050.14 у Національному технічному університеті «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-13). Науко-
вий керівник – Харченко В. С., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібер-
безпеки (Національний аерокосмічний університет імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). 
Опоненти: Опанасенко В. М., доктор тех. наук, професор, 
провідний науковий співробітник (Інститут кібернетики 
імені В. М. Глушкова НАН України); Дрозд О. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних ін-
телектуальних систем та мереж (Одеський національний 
політехнічний університет). (46/10)

Кушнарьова Тетяна Олександрівна, старший лаборант 
кафедри теорії металургійних процесів і хімії Національ-
ної металургійної академії України: «Розробка технологіч-
них способів застосування слабкоспікливого вугілля для 
розширення сировинної бази коксування» (05.17.07 – хі-
мічна технологія палива та паливно-мастильних матеріа-
лів). Спецрада Д 08.084.05 у Національній металургійній 
академії України МОН України (49600, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий керівник – Со-
рокін Є. Л., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
металургійного палива та вогнетривів (Національна мета-
лургійна академія України). Опоненти: Пиш’єв С. В., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри хімічної тех-
нології переробки нафти та газу (Національний універси-
тет «Львівська політехніка»); Збиковський Є. І., кандидат 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри хімічних технологій 
(ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 
м. Покровськ). (48/10)

Солоненко Людмила Ігорівна, інженер кафедри тех-
нології та управління ливарними процесами Одеського 
національного політехнічного університету: «Теоретичні та 
технологічні основи виготовлення виливків з алюмінієвих 
сплавів в екологічно безпечні низькотемпературні кварцо-
ві форми» (05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада Д 
08.084.02 у Національній металургійній академії України 
МОН України (49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. 
(056) 745-31-56). Науковий керівник – Лисенко Т. В., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології та 
управління ливарними процесами (Одеський національний 
політехнічний університет). Опоненти: Реп’ях С. І., доктор 
тех. наук, начальник НДЧ (Національна металургійна ака-
демія України); Наумик В. В., доктор тех. наук, професор, 
проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності 
(Запорізький національний технічний університет). (53/10)

Пасічна Майя Володимирівна, тимчасово не пра-
цює: «Інформаційна технологія диверсифікації та опти-
мізації структури генеруючих потужностей енергетичних 
компаній» (01.05.03 – математичне та програмне забез-
печення обчислювальних машин і систем). Спецрада Д 

26.001.09 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Заславський В. А., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри математичної інформатики (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Брежнєв Є. В., доктор тех. наук, професор кафедри 
комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»); Олецький О. В., канди-
дат тех. наук, доцент кафедри інформатики (Національний 
університет «Києво-Могилянська академія»). (55/10)

Турчин Ольга Володимирівна, асистент кафедри під-
йомно-транспортних машин і обладнання Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний ін-
ститут»: «Удосконалення методів визначення навантажень 
від перекосу для кранів мостового типу» (05.05.05 – під-
німально-транспортні машини). Спецрада К 64.108.02 в 
Українській інженерно-педагогічній академії МОН України 
(61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 731-
28-62). Науковий керівник – Григоров О. В., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри підйомно-транспорт-
них машин і обладнання (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: 
Ромасевич Ю. О., доктор тех. наук, доцент, професор ка-
федри конструювання машин і обладнання (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Іваненко О. І., кандидат тех. наук, доцент кафедри буді-
вельних і дорожніх машин (Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет). (56/10)

Фірсов Павло Михайлович, асистент кафедри будів-
ництва та архітектури Луганського національного аграр-
ного університету, м. Харків: «Короткочасна міцність та 
напружено-деформований стан клейових сталебетонних 
з’єднань на акрилових модифікованих клеях» (05.23.01 – 
будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 
64.820.02 в Українському державному університеті за-
лізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, 
майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-70). Науковий 
керівник – Золотов С. М., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри будівельних конструкцій (Харківський 
національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова). Опоненти: Лапенко О. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій 
будівництва (Національний авіаційний університет МОН 
України); Горб О. Г., кандидат тех. наук, старший викладач 
кафедри будівельної і теоретичної механіки (Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратю-
ка МОН України). (57/10)

Рєзнік Дмитро Володимирович, старший викладач 
кафедри систем автоматичного управління і електропри-
вода Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського МОН України: «Нормалізація 
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рівнів магнітних полів на робочих місцях випробувальних 
дільниць електроремонтних цехів» (05.26.01 – охорона 
праці). Спецрада Д 11.052.05 у ДВНЗ «Донецький на-
ціональний технічний університет» МОН України (85300, 
м. Покровськ, площа Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-
09). Науковий керівник – Сукач С. В., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри охорони праці, цивільної та 
промислової безпеки (Кременчуцький національний уні-
верситет імені Михайла Остроградського МОН України). 
Опоненти: Глива В. А., доктор тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільної та промислової безпеки (Національ-
ний авіаційний університет МОН України); Панова О. В., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри фізики (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України). (58/10)

Подколзіна Олена Миколаївна, аспірант кафедри ме-
трології та технічної експертизи Харківського національного 
університету радіоелектроніки: «Удосконалення методів 
оцінювання невизначеності вимірювань при проведенні ви-
пробувань твердого мінерального палива» (05.01.02 – стан-
дартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення). 
Спецрада Д 64.827.01 у ННЦ «Інститут метрології» Мінеко-
номрозвитку України (61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 
42; тел. (057) 700-34-09). Науковий керівник – Захаров І. П., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри метрології 
та технічної експертизи (Харківський національний універ-
ситет радіоелектроніки). Опоненти: Середюк О. Є., доктор 
тех. наук, професор, в. о. завідувача кафедри метрології 
та інформаційно-вимірювальної техніки (Івано-Франків-
ський національний технічний університет нафти і газу); 
Тріщ Р. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
охорони праці, стандартизації та сертифікації (Українська 
інженерно-педагогічна академія). (60/10)

Бєліков Едуард Анатолійович, завідувач навчальної 
лабораторії кафедри «Вишукування та проектування 
шляхів сполучення, геодезії та землеустрою» Україн-
ського державного університету залізничного транспор-
ту: «Особливості роботи проміжних скріплень типів ТРЕП 
та ТРЕП – Ш в умовах колії загального користування» 
(05.22.06 – залізнична колія). Спецрада Д 64.820.02 в 
Українському державному університеті залізничного 
транспорту МОН України (61050, м. Харків, майдан Фе-
йєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-70). Науковий керівник – 
Даренський О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри «Колія та колійне господарство» (Український 
державний університет залізничного транспорту). Опо-
ненти: Вербицький В. Г., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач кафедри «Програмне забезпечення авто-
матизованих систем» (Запорізька державна інженерна 
академія МОН України); Баль О. М., кандидат тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри «Рухомий склад і колія» 
(Львівська філія Дніпропетровського національного уні-
верситету залізничного транспорту імені академіка Все-
волода Лазаряна МОН України). (76/10)

Двірник Ярослав Вікторович, керівник відділу під-
тримання льотної придатності трансмісії та несучих 
систем АТ «Мотор Січ»: «Визначення граничного ста-
ну застосування турбовальних двигунів за критеріями 
вібраційної та газодинамічної стійкості компресора» 
(05.05.03 – двигуни та енергетичні установки). Спецра-
да К 17.740.01 у ДП «Запорізьке машинобудівне кон-
структорське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Ів-
ченка, учасник державного концерну «Укроборонпром» 
(69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2; тел. (061) 720-
44-24, (099) 266-35-57). Науковий керівник – Павлен-
ко Д. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
технології авіаційних двигунів (Запорізький національ-
ний технічний університет). Опоненти: Єпіфанов С. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри кон-
струкції авіаційних двигунів (Національний аерокосміч-
ний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»); Дорошенко К. В., кандидат тех. 
наук, доцент кафедри авіаційних двигунів (Національ-
ний авіаційний університет). (77/10)

Юрас Юлія Ігорівна, асистент кафедри туризму 
Івано-Франківського національного технічного універси-
тету нафти і газу: «Підвищення рівня екологічної безпеки 
туристичних дестинацій шляхом удосконалення методо-
логії поводження з відходами (на прикладі Івано-Франків-
ської області)» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 
20.052.05 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-
Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (03422) 4-22-64, 4-24-
53). Науковий керівник – Коробейникова Я. С., кандидат 
геол. наук, доцент, доцент кафедри туризму (Івано-Фран-
ківський національний технічний університет нафти і газу). 
Опоненти: Мальований М. С., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри екології та збалансованого природоко-
ристування (Національний університет «Львівська політех-
ніка»); Гурець Л. Л., доктор тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри прикладної екології (Сумський державний університет). 
(90/10)

Молчанова Віра Сергіївна, старший викладач кафедри 
інформатики ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет»: «Комплекс методів попередньої обробки і 
векторизації растрових форматів контурів деталей машино-
будівельних креслень» (05.13.06 – інформаційні техноло-
гії). Спецрада Д 26.059.01 у Національному транспортному 
університеті МОН України (01010, м. Київ, вул. М. Омеля-
новича-Павленка, 1; тел. (044) 280-01-49). Науковий керів-
ник – Чичкарьов Є. А., доктор тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри інформатики (ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» МОН України). Опоненти: Оліза-
ренко С. А., доктор тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, начальник НДВ наукового центру (Харківський націо-
нальний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 
Міноборони України); Меркулова К. В., кандидат тех. наук, 
доцент, в. о. завідувача кафедри комп’ютерних технологій 
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(Донецький національний університет імені Василя Стуса 
МОН України, м. Вінниця). (92/10)

Разгонова Олеся Віталіївна, асистент кафедри місь-
кого будівництва та господарства Запорізької державної 
інженерної академії: «Інтенсифікація зневоднення шла-
мових відходів виробництва глинозему в електричному 
полі» (05.23.04 – водопостачання, каналізація). Спецрада 
Д 41.085.03 в Одеській державній академії будівництва та 
архітектури МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсо-
на, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий керівник – Соколь-
ник В. І., кандидат тех. наук, доцент, професор-консуль-
тант кафедри міського будівництва та господарства (За-
порізька державна інженерна академія). Опоненти: Епо-
ян С. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
водопостачання, каналізації і гідравліки (Харківський на-
ціональний університет будівництва та архітектури); Гри-
цина О. О., кандидат тех. наук, доцент, заступник дирек-
тора з наукової та профорієнтаційної роботи ННІ будівни-
цтва та архітектури, доцент кафедри теплогазопостачання, 
вентиляції та санітарної техніки (Національний університет 
водного господарства та природокористування). (135/10)

Шваб Сергій Леонідович, молодший науковий спів-
робітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона 
НАН України: «Технологія аргонодугового зварювання та 
відновлювального наплавлення титанового сплаву ВТ22 
із застосуванням порошкового дроту та керуючого маг-
нітного поля» (05.03.06 – зварювання та споріднені про-
цеси і технології). Спецрада Д 26.182.01 в Інституті елек-
трозварювання імені Є. О. Патона НАН України (03150, 
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; тел. (044) 200-84-
11). Науковий керівник – Ахонін С. В., доктор тех. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, директор (ДП 
«Науково-виробничий центр «Титан» Інституту електро-
зварювання імені Є. О. Патона НАН України»). Опоненти: 
Биковський О. Г., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри зварювального виробництва (Запорізький на-
ціональний технічний університет МОН України); Сливін-
ський О. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
зварювального виробництва (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України). (139/10)

Комір Антон Ігорович, молодший науковий співробіт-
ник НВК «Відновлювані джерела енергії та ресурсозбе-
рігаючі технології» ННЦ «Харківський фізико-технічний 
інститут» НАН України: «Експериментальне та числове мо-
делювання зміни властивостей вуглецевих матеріалів під 
впливом окислюючого середовища та іонізуючих випро-
мінювань» (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 керівник – Одей-
чук М. П., кандидат тех. наук, провідний науковий співро-
бітник НВК «Відновлювані джерела енергії та ресурсозбе-

рігаючі технології» (ННЦ «Харківський фізико-технічний 
інститут» НАН України). Опоненти: Прохоренко Є. М., док-
тор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу фізики взаємодії випромі-
нювання з речовиною (Інститут електрофізики і радіацій-
них технологій НАН України); Удовицький В. Г., кандидат 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ 
наноструктур (Науковий фізико-технологічний центр МОН 
та НАН України). (143/10)

Зозуля Едуард Володимирович, молодший науковий 
співробітник кафедри матеріалознавства Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України: «Структура, провідникові та механічні 
властивості вакуумних плівкових композитів на основі 
міді, зміцнених нанодисперсним Аl2О3» (01.04.07 – фізи-
ка твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті елек-
трофізики і радіаційних технологій НАН України (61002, 
м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. (057) 700-
41-11). Науковий керівник – Терлецький О. С., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри матеріалознав-
ства (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: Андре-
єв А. О., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник відділу інтенсивних ва-
куумно-плазмових технологій (ННЦ «Харківський фізико-
технічний інститут» НАН України); Сисоєв Ю. О., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри теоретичної ме-
ханіки, машинознавства та робото-механічних систем (На-
ціональний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуков-
ського «Харківський авіаційний інститут» МОН України). 
(145/10)

Ісаєнков Олександр Олександрович, старший викла-
дач кафедри геотехнологій і охорони праці Індустріаль-
ного інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» МОН України: «Геомеханічне обґрунтування 
параметрів локального укріплення підошви гірничих ви-
робок в умовах інтенсивного здимання» (05.15.02 – під-
земна розробка родовищ корисних копалин). Спецрада 
Д 11.052.05 у ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» МОН України (85300, м. Покровськ, площа 
Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). Науковий керівник – 
Сахно І. Г., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
розробки родовищ корисних копалин (ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет» МОН України). Опо-
ненти: Назимко В. В., доктор тех. наук, професор, голов-
ний науковий співробітник відділу управління станом 
гірського масиву (Інститут фізики гірничих процесів НАН 
України); Курносов С. А., доктор тех. наук, старший на-
уковий співробітник відділу проблем розробки родовищ 
на великих глибинах (Інститут геотехнічної механіки імені 
М. С. Полякова НАН України). (148/10)

Рябков Михайло Володимирович, асистент кафедри 
водопостачання та водовідведення Одеської державної 
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академії будівництва та архітектури: «Пористі конструкції 
дренажів швидких водоочисних фільтрів з плаваючою за-
сипкою» (05.23.04 – водопостачання, каналізація). Спец-
рада Д 41.085.03 в Одеській державній академії будівни-
цтва та архітектури МОН України (65029, м. Одеса, вул. 
Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий керівник – 
Прогульний В. Й., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри водопостачання та водовідведення (Одеська 
державна академія будівництва та архітектури). Опоненти: 
Карагяур А. С., доктор тех. наук, доцент, професор кафе-
дри водопостачання, каналізації і гідравліки (Харківський 
національний університет будівництва та архітектури); 
Мартинов С. Ю., кандидат тех. наук, доцент, завідувач ка-
федри водопостачання, водовідведення та бурової справи 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування). (170/10)

Батраков Олексій Борисович, молодший науковий 
співробітник відділу сильнострумових релятивістських 
технологій Інституту плазмової електроніки і нових ме-
тодів прискорювання ННЦ «Харківський фізико-техніч-
ний інститут» НАН України: «Радіаційно-пучковий техно-
логічний комплекс на базі імпульсних сильнострумових 
прискорювачів релятивістських електронних пучків» 
(01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок). Спецра-
да Д 64.845.01 у ННЦ «Харківський фізико-технічний ін-
ститут» НАН України (61108, м. Харків, вул. Академічна, 
1; тел. (057) 335-61-87). Науковий керівник – Лонін Ю. Ф., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, началь-
ник відділу сильнострумових релятивістських технологій 
(Інститут плазмової електроніки і нових методів приско-
рювання (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» 
НАН України). Опоненти: Чумаков В. І., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри інженерії вбудованих сис-
тем управління (Харківський національний університет 
радіоелектроніки МОН України); Пономарьов О. Г., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу фізики пучків 
заряджених частинок (Інститут прикладної фізики НАН 
України). (211/10)

Возняк Андрій Геннадійович, молодший науковий 
співробітник НДЧ Хмельницького національного універси-
тету: «Вплив температури і тиску на характеристики напру-
жено-деформованого стану і герметичності вузлів воло-
гозахисту плівкових конденсаторів» (05.02.09 – динаміка 
і міцність машин). Спецрада Д 35.052.06 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). На-
уковий керівник – Ройзман В. П., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри телекомунікацій та радіотехні-
ки (Хмельницький національний університет). Опоненти: 
Зіньковський А. П., доктор тех. наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи, завідувач відділу коливань 
та вібраційної надійності (Інститут проблем міцності імені 
Г. С. Писаренка НАН України); Шайко-Шайковський О. Г., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри професій-

ної та технологічної освіти і загальної фізики (Чернівець-
кий національний університет імені Юрія Федьковича). 
(235/10)

Барченко Наталія Леонідівна, старший викладач ка-
федри кібернетики та інформатики Сумського національ-
ного аграрного університету: «Ергономічне забезпечення 
діалогової людино-машинної взаємодії в модульних сис-
темах електронного навчання» (05.01.04 – ергономіка). 
Спецрада Д 64.089.03 у Харківському національному уні-
верситеті міського господарства імені О. М. Бекетова МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. 
(057) 707-32-61). Науковий керівник – Лавров Є. А., канди-
дат тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних 
наук (Сумський державний університет МОН України). 
Опоненти: Буров О. Ю., доктор тех. наук, провідний науко-
вий співробітник (Інститут інформаційних технологій і за-
собів навчання НАПН України); Прасоленко О. В., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри транспортних систем і 
логістики (Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова МОН України). (270/10)

Суранов Олексій Олексійович, інженер-програміст 
ТОВ «Екостар Україна», м. Харків: «Покращення мастиль-
ної здатності індустріальних олив шляхом використання 
продуктів випаровування графіту» (05.02.04 – тертя та 
зношування в машинах). Спецрада К 64.832.03 у Харків-
ському національному технічному університеті сільського 
господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-98). На-
уковий керівник – Воронін С. В., доктор тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри будівельних, колійних та вантажно-
розвантажувальних машин (Український державний уні-
верситет залізничного транспорту МОН України). Опо-
ненти: Дворук В. І., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри теоретичної та прикладної фізики (Національний 
авіаційний університет МОН України); Кубіч В. І., кандидат 
тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри 
автомобілів (Запорізький національний технічний універ-
ситет МОН України). (271/10)

Кухар Іван Степанович, молодший науковий співробіт-
ник відділу високотемпературної міцності конструкційних 
матеріалів у газових та рідкометалевих середовищах Фізи-
ко-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України: 
«Вплив структурно-фазового стану хромистих сталей на 
їх окрихчення у свинцевих розплавах» (05.02.01 – мате-
ріалознавство). Спецрада Д 35.226.02 у Фізико-механіч-
ному інституті імені Г. В. Карпенка НАН України (79060, 
м. Львів, вул. Наукова, 5; тел. (032) 229-62-65). Науковий 
керівник – Яськів О. І., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій (Український католицький уні-
верситет). Опоненти: Дурягіна З. А., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри прикладного матеріалознав-
ства (Національний університет «Львівська політехніка» 
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МОН України); Василів Х. Б., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу корозійного розтріскування металів (Фізико-меха-
нічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України). (272/10)

Сірак Ярина Ярославівна, в. о. молодшого науково-
го співробітника відділу поверхневого зміцнення кон-
струкційних матеріалів Фізико-механічного інституту іме-
ні Г. В. Карпенка НАН України: «Вплив міді та нікелю на 
формування плазмоелектролітних шарів газотермічних 
алюмінієвих покриттів» (05.02.01 – матеріалознавство). 
Спецрада Д 35.226.02 у Фізико-механічному інституті 
імені Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. 
Наукова, 5; тел. (032) 263-43-07). Науковий керівник – 
Студент М. М., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу поверхневого зміцнення кон-
струкційних матеріалів (Фізико-механічний інститут імені 
Г. В. Карпенка НАН України). Опоненти: Голубець В. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології 
матеріалів та інженерної графіки (Національний лісотех-
нічний університет України); Повстяний О. Ю., кандидат 
тех. наук, доцент, заступник декана технологічного фа-
культету (Луцький національний технічний університет). 
(274/10)

Олійніченко Любов Сергіївна, фахівець І категорії 
кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва 
Центральноукраїнського національного технічного уні-
верситету МОН України: «Зменшення вібрацій осьових 
вентиляторів низького тиску балансуванням звичайної і 
аеродинамічної незрівноваженостей» (05.02.09 – динаміка 
і міцність машин). Спецрада К 08.080.08 у Національному 
технічному університеті «Дніпровська політехніка» МОН 
України (49027, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 
19; тел. (0562) 47-24-11). Науковий керівник – Філімоні-
хін Г. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
деталей машин та прикладної механіки (Центральноукра-
їнський національний технічний університет МОН Украї-
ни). Опоненти: Бабенко А. Є., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри динаміки і міцності машин та опору 
матеріалів (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го» МОН України); Гадяка В. Г., кандидат тех. наук, техніч-
ний директор ТОВ «Екогазінжиніринг». (291/10)

Калашнікова Аліна Юріївна, інженер І категорії ка-
федри проектування та конструкцій Дніпровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара: «Удоско-
налення технологічних процесів одержання виливків з 
модифікованих зносостійких чавунів для металургійної та 
гірничорудної промисловості» (05.16.04 – ливарне вироб-
ництво). Спецрада Д 08.084.02 у Національній металургій-
ній академії України МОН України (49600, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий керівник – Іва-
нова Л. Х., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри ливарного виробництва (Національна металургійна 

академія України). Опоненти: Пономаренко О. І., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри ливарного вироб-
ництва (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»); Стороженко С. А., кандидат тех. 
наук, доцент кафедри металургії чорних металів імені про-
фесора В. І. Логінова (Дніпровський державний технічний 
університет). (292/10)

Дацко Богдан Миколайович, молодший науковий спів-
робітник відділу корозійного розтріскування металів Фізи-
ко-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України: 
«Оцінювання ефективності металевих та лакофарбових 
покривів для протикорозійного захисту сталей у сірковод-
невих середовищах» (05.17.14 – хімічний опір матеріалів 
та захист від корозії). Спецрада Д 35.226.02 у Фізико-меха-
нічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН України (79060, 
м. Львів, вул. Наукова, 5; тел. (032) 229-62-65). Науковий 
консультант – Хома М. С., доктор тех. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу корозійного 
розтріскування металів (Фізико-механічний інститут імені 
Г. В. Карпенка НАН України). Опоненти: Курмакова І. М., 
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри хімії (Націо-
нальний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса 
Шевченка МОН України); Мерцало І. П., кандидат тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач ННЛ кафедри 
хімії і технології неорганічних виробництв (Національний 
університет «Львівська політехніка»). (296/10)

Головей Світлана Анатоліївна, провідний інженер відді-
лу корозійного розтріскування металів Фізико-механічного 
інституту імені Г. В. Карпенка НАН України: «Вплив суль-
фідів заліза на швидкість корозії і наводнювання вуглеце-
вих сталей та їх сірководневе корозійне розтріскування» 
(05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії). 
Спецрада Д 35.226.02 у Фізико-механічному інституті імені 
Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; 
тел. (032) 263-43-07). Науковий керівник – Хома М. С., док-
тор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
завідувач відділу корозійного розтріскування металів (Фі-
зико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України). 
Опоненти: Чигиринець О. Е., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри фізичної хімії (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України); Кунтий О. І., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри хімії і технології неор-
ганічних речовин (Національний університет «Львівська по-
літехніка» МОН України). (297/10)

Третиниченко Юрій Олександрович, старший викладач 
кафедри транспортного права та логістики Національного 
транспортного університету: «Портфельно-орієнтоване 
управління збалансованим розвитком організацій пере-
візників автомобільного транспорту» (05.13.22 – управ-
ління проектами та програмами). Спецрада Д 26.059.01 у 
Національному транспортному університеті МОН України 
(01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. 
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(044) 280-01-49). Науковий керівник – Бакуліч О. О., кан-
дидат тех. наук, доцент, декан факультету менеджменту, 
логістики та туризму (Національний транспортний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Данченко О. Б., доктор тех. 
наук, доцент, завідувач кафедри бізнес-адміністрування 
та управління проектами (Університет економіки та права 
«КРОК» МОН України); Кульбовський І. І., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри будівельних споруд і кон-
струкцій (Державний університет інфраструктури та тех-
нологій МОН України). (303/10)

Гончаренко Тетяна Андріївна, старший викладач кафе-
дри інформаційних технологій Київського національного 
університету будівництва і архітектури: «Моделі, методи та 
інформаційна технологія побудови поверхні території під 
забудову» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада 
Д 26.056.01 у Київському національному університеті бу-
дівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Пові-
трофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-07). Науковий 
керівник – Міхайленко В. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційних технологій проектування 
та прикладної математики (Київський національний універ-
ситет будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: 
Лантух-Лященко А. І., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри мостів і тунелів (Національний транспортний 
університет МОН України); Січко Т. В., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри прикладної математики і теорії 
систем управління (Донецький національний університет 
імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (306/10)

Тарасюк Володимир Петрович, інженер І категорії 
відділу організації будівництва ТОВ «Київметропроект»: 
«Принципи і методи оцінки впливу енерговитрат тран-
спортного потоку при обґрунтуванні вибору інженерно-
планувального рішення транспортно-планувальних вузлів 
(на прикладі м. Києва)» (05.23.20 – містобудування та тери-
торіальне планування). Спецрада Д 26.056.09 у Київському 
національному університеті будівництва і архітектури МОН 
України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 
249-72-51). Науковий керівник – Осетрін М. М., кандидат 
тех. наук, професор, професор кафедри міського будів-
ництва (Київський національний університет будівництва 
та архітектури). Опоненти: Гук В. І., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри містобудування та урбаністи-
ки (Харківський національний університет будівництва та 
архітектури); Керш В. Я., кандидат тех. наук, професор, 
завідувач кафедри міського будівництва і господарства 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури). 
(354/10)

Недужий Артем Миколайович, молодший науковий 
співробітник відділу фізико-технологічних процесів лиття 
алюмінієвих сплавів Фізико-технологічного інституту ме-
талів та сплавів НАН України: «Закономірності формуван-
ня первинної алюмінієвої фази при одержанні виливків із 
доевтектичних силумінів способами рео- та тиксолиття» 

(05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада Д 26.232.01 
у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН 
України (03142, м. Київ, бульв. Вернадського, 34/1; тел. 
(044) 424-35-15). Науковий керівник – Борисов Г. П., док-
тор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
головний науковий співробітник відділу фізико-техноло-
гічних процесів лиття алюмінієвих сплавів (Фізико-техно-
логічний інститут металів та сплавів НАН України). Опо-
ненти: Селівьорстов В. Ю., доктор тех. наук, професор, 
декан електрометалургійного факультету (Національна 
металургійна академія України МОН України); Доній О. М., 
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, 
доцент кафедри металознавства та термічної оброб-
ки (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України). (357/10)

Твердохвалов В’ячеслав Олексійович, науковий спів-
робітник відділу процесів плавки та рафінування сплавів 
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН 
України: «Неруйнівний магнітний контроль структурно-
механічних властивостей виливків зі сталей та чавунів» 
(05.16.04 – ливарне виробництво). Спецрада Д 26.232.01 
у Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН 
України (03142, м. Київ, бульв. Вернадського, 34/1; тел. 
(044) 424-35-15). Науковий керівник – Моісеєв Ю. В., док-
тор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу процесів плавки та рафі-
нування сплавів (Фізико-технологічний інститут металів 
та сплавів НАН України). Опоненти: Селівьорстов В. Ю., 
доктор тех. наук, професор, декан електрометалургійно-
го факультету (Національна металургійна академія МОН 
України); Ямшинський М. М., кандидат тех. наук, доцент, 
в. о. завідувача кафедри ливарного виробництва чорних і 
кольорових металів (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського» МОН України). (358/10)

Атаманенко Юлія Юріївна, науковий співробітник 
НДЛ з проблемних питань правоохоронної діяльності До-
нецького юридичного інституту МВС України, м. Кривий 
Ріг: «Геоінформаційна технологія реєстрації та картогра-
фування дорожньо-транспортних пригод з використан-
ням безпілотних літальних апаратів» (05.24.01 – геодезія, 
фотограмметрія та картографія). Спецрада Д 26.056.09 у 
Київському національному університеті будівництва і архі-
тектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський 
просп., 31; тел. 249-72-51). Науковий керівник – Куліков-
ська О. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
геодезії (ДВНЗ «Криворізький національний університет»). 
Опоненти: Катушков В. О., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії (Ки-
ївський національний університет будівництва і архітек-
тури); Рябчій В. В., кандидат тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри геодезії (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка»). (359/10)
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Стрілець Валентина Станіславівна, геодезист ПрАТ 
«Фірма «Фундамент»: «Методика врахування темпера-
турних деформацій будівельних конструкцій при вико-
нанні геодезичних робіт» (05.24.01 – геодезія, фотограм-
метрія та картографія). Спецрада Д 26.056.09 у Київсько-
му національному університеті будівництва і архітектури 
МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 
31; тел. 249-72-51). Науковий керівник – Шульц Р. В., 
доктор тех. наук, професор, декан факультету геоінфор-
маційних систем та управління територіями (Київський 
національний університет будівництва і архітектури). 
Опоненти: Бурак К. О., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри геодезії та землеустрою (Івано-Фран-
ківський національний технічний університет нафти і 
газу); Терещук О. І., кандидат тех. наук, професор кафе-
дри геодезії, картографії і землеустрою, директор ННІ 
будівництва (Чернігівський національний технологічний 
університет). (367/10)

Горковчук Денис Вікторович, асистент кафедри гео-
інформатики і фотограмметрії Київського національного 
університету будівництва і архітектури: «Уніфіковані мо-
делі баз геопросторових даних геоінформаційної системи 
містобудівного кадастру» (05.24.01 – геодезія, фотограм-
метрія та картографія). Спецрада Д 26.056.09 у Київському 
національному університеті будівництва і архітектури МОН 
України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 
249-72-51). Науковий керівник – Лященко А. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри геоінформати-
ки і фотограмметрії (Київський національний університет 
будівництва і архітектури). Опоненти: Куліковська О. Є., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри геодезії 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»); Моска-
ленко А. А., кандидат тех. наук, доцент кафедри геоінфор-
матики і аерокосмічних досліджень Землі (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
(381/10)

Покиньброда Тетяна Ярославівна, молодший науко-
вий співробітник відділу хімії та біотехнологїї горючих ко-
палин Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту 
фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка 
НАН України: «Біотехнологія поверхнево-активних продук-
тів бактерій роду Pseudomonas, їх властивості та застосу-
вання» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28 
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 керівник – Карпенко О. В., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач від-
ділу хімії та біотехнологїї горючих копалин (Відділення 
фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної 
хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України). Опо-
ненти: Голуб Н. Б., доктор тех. наук, доцент, старший на-
уковий співробітник, професор кафедри екобіотехнології і 
біоенергетики (Національний технічний університет Укра-

їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України); Науменко О. В., кандидат тех. наук, 
старший науковий співробітник, заступник завідувача від-
ділу біотехнології (Інститут продовольчих ресурсів НААН 
України). (383/10)

Максимова Юлія Сергіївна, асистент кафедри геоін-
форматики та фотограмметрії Київського національного 
університету будівництва і архітектури: «Геоінформаційні 
моделі наборів профільних геопросторових даних гене-
ральних планів населених пунктів» (05.24.04 – кадастр і 
моніторинг земель). Спецрада Д 26.056.09 у Київському 
національному університеті будівництва і архітектури МОН 
України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 
249-72-51). Науковий керівник – Лященко А. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри геоінформатики 
та фотограмметрії (Київський національний університет 
будівництва і архітектури). Опоненти: Артамонов В. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри геодезії, 
землевпорядкування та кадастру (Кременчуцький на-
ціональний університет імені Михайла Остроградського); 
Лагоднюк О. А., кандидат тех. наук, доцент, проректор з 
науково-педагогічної, методичної та виховної роботи (На-
ціональний університет водного господарства та природо-
користування). (384/10)

Гураль Ірина Володимирівна, викладач кафедри 
комп’ютерної інженерії Тернопільського національного 
економічного університету МОН України: «Інтервальне 
моделювання процесів у біогазових установках в умовах 
структурної та параметричної невизначеності» (01.05.02 – 
математичне моделювання та обчислювальні методи). 
Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. 258-24-84). Науковий керівник – 
Дивак М. П., доктор тех. наук, професор, декан факуль-
тету комп’ютерних інформаційних технологій (Тернопіль-
ський національний економічний університет МОН Украї-
ни). Опоненти: Лупенко С. А., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри комп’ютерних систем та мереж (Тер-
нопільський національний технічний університет імені Іва-
на Пулюя МОН України); Степашко В. С., доктор тех. наук, 
професор, завідувач відділу інформаційних технологій 
індуктивного моделювання (Міжнародний ННЦ інформа-
ційних технологій і систем НАН та МОН України). (387/10)

Маслєй Володимир Микитович, головний конструктор 
та начальник проектно-конструкторського бюро космічних 
апаратів, систем та комплексів ДП «Конструкторське бюро 
«Південне» імені М. К. Янгеля»: «Міцність композиційних 
терморозміростабільних силових конструкцій космічних 
апаратів при динамічному навантаженні» (05.02.09 – ди-
наміка та міцність машин). Спецрада Д 26.002.01 у Націо-
нальному технічному університеті України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України 
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-
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62). Науковий керівник – Рудаков К. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри динаміки і міцності машин 
та опору матеріалів (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»). Опоненти: Львов Г. І., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри динаміки та міцності машин 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут»); Маслов Б. П., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, головний науковий спів-
робітник відділу механіки повзучості (Інститут механіки 
імені С. П. Тимошенка НАН України). (399/10)

Виноградов Юрій Олексійович, аспірант Інституту фі-
зики гірничих процесів НАН України: «Розробка способу 
зниження водоприпливу і підвищення стійкості гірничих 
виробок в складних гідрогеологічних умовах» (05.15.09 – 
геотехнічна і гірнича механіка). Спецрада Д 11.184.02 в 
Інституті фізики гірничих процесів НАН України (49605, 
м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а; тел. (056) 767-58-
53). Науковий керівник – Молчанов О. М., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, директор (Інститут 
фізики гірничих процесів НАН України). Опоненти: Бонда-
ренко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
підземної розробки родовищ (Національний технічний уні-
верситет «Дніпровська політехніка» МОН України); Слащо-
ва О. А., кандидат тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, старший науковий співробітник відділу проблем роз-
робки родовищ на великих глибинах (Інститут геотехнічної 
механіки імені М. С. Полякова НАН України). (430/10)

Пиріг Юлія Володимирівна, аспірант кафедри телеко-
мунікацій Національного університету «Львівська політех-
ніка»: «Моделі та алгоритми маршрутизації інформаційних 
потоків в самоорганізованих мережах» (35.052.10 – теле-
комунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 35.052Л0 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-27-43). Науковий керівник – Стрихалюк Б. М., доктор 
тех. наук, заступник директора Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опо-
ненти: Ложковський А. Г., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комутаційних систем (Одеська націо-
нальна академія зв’язку імені О. С. Попова МОН України); 
Гринкевич Г. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент ка-
федри телекомунікаційних систем та мереж (Державний 
університет телекомунікацій МОН України). (432/10)

Кочіна Марія Вікторівна, інженер ТОВ «Прогрестех-
Україна»: «Керування когерентними вихровими струк-
турами в камерах змішування криловими вихорогене-
раторами» (01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми). 
Спецрада Д 26.062.05 у Національному авіаційному уні-
верситеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космо-
навта Комарова, 1; тел. 406-74-84). Науковий керівник – 
Турик В. М., кандидат тех. наук, доцент, професор кафе-

дри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки (На-
ціональний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: 
Воскобійник В. А., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу гід-
робіоніки та керування примежовим шаром (Інститут гід-
ромеханіки НАН України); Кобзар С. Г., кандидат тех. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий спів-
робітник відділу високотемпературної термогазодинаміки 
(Інститут технічної теплофізики НАН України). (439/10)

 Федосов-Ніконов Дмитро Вячеславович, старший 
науковий співробітник ДП «Український НДІ вагонобу-
дування»: «Покращення міцнісних якостей довгобазних 
вагонів-платформ шляхом удосконалення їх конструкцій 
та методів розрахунків» (05.22.07 – рухомий склад заліз-
ниць та тяга поїздів). Спецрада К 26.820.01 у Державному 
університеті інфраструктури та технологій МОН України 
(04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. (044) 463-74-70). 
Науковий керівник – Фомін О. В., доктор тех. наук, доцент, 
професор кафедри вагонів та вагонного господарства 
(Державний університет інфраструктури та технологій). 
Опоненти: Мартинов І. Е., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри вагонів (Український державний універ-
ситет залізничного транспорту); Мурадян Л. А., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри вагонів та вагонного 
господарства (Дніпропетровський національний універ-
ситет залізничного транспорту імені академіка Всеволода 
Лазаряна). (446/10)

Щербина Юрій Володимирович, старший викладач 
кафедри вагонів та вагонного господарства Київського ін-
ституту залізничного транспорту Державного університету 
інфраструктури та технологій: «Поліпшення експлуата-
ційних показників гідравлічних демпферів пасажирських 
вагонів шляхом удосконалення їх конструкції» (05.22.07 – 
рухомий склад залізниць та тяга поїздів). Спецрада К 
26.820.01 у Державному університеті інфраструктури та 
технологій МОН України (03049, м. Київ, вул. Кирилівська, 
9; тел. (044) 463-74-70). Науковий керівник – Іщенко В. М., 
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри вагонів та 
вагонного господарства (Київський інститут залізничного 
транспорту Державного університету інфраструктури та 
технологій). Опоненти: Маслієв В. Г., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри електричного транспорту та 
тепловозобудування (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»); Сафронов О. М., 
кандидат тех. наук, директор ДП «Український НДІ вагоно-
будування»). (447/10)

Баланюк Ганна Василівна, старший викладач кафе-
дри технології машинобудування Одеського національ-
ного політехнічного університету: «Підвищення точності та 
якості багаторізцевого розточування ступінчастих отворів 
на основі дослідження динаміки технологічної системи» 
(05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада Д 
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41.052.02 в Одеському національному політехнічному уні-
верситеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 
1; тел. (048) 705-84-23). Науковий керівник – Оргіян О. А., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології 
машинобудування (Одеський національний політехнічний 
університет). Опоненти: Гурей І. В., доктор тех. наук, про-
фесор кафедри технології машинобудування (Національ-
ний університет «Львівська політехніка» МОН України); За-
лога В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
технології машинобудування, верстатів та інструментів 
(Сумський державний університет МОН України). (458/10)

Ревелюк Іван Сергійович, провідний інженер ТОВ 
«Науково-виробниче підприємство Дизель Груп»: «Ви-
бір та обґрунтування параметрів силіконового демпфера 
крутильних коливань колінчастого вала високообертово-
го дизеля» (05.05.03 – двигуни та енергетичні установки). 
Спецрада Д 64.059.01 у Харківському національному ав-
томобільно-дорожному університеті МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 707-37-
80). Науковий керівник – Грицюк О. В., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник кафедри двигунів внутріш-
нього згоряння (Харківський національний автомобільно-
дорожній університет). Опоненти: Григор’єв О. Л., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри вищої матема-
тики (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України); Лєвтєров А. М., 
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник відділу 
поршневих енергоустановок (Інститут проблем машинобу-
дування імені А. М. Підгорного НАН України). (459/10)

Прищепа Сергій Вікторович, асистент кафедри кі-
бернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії Київсько-
го національного університету будівництва і архітектури: 
«Інформаційна технологія екстрагування нових подій 
на основі лінгвомережевого аналізу у глобальних мере-
жах» (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 – Ланде Д. В., док-
тор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу спеціалізованих засобів моделювання (Інститут 
проблем реєстрації інформації НАН України). Опоненти: 
Фурашев В. М., кандидат тех. наук, доцент, заслужений 
машинобудівник України, доцент факультету соціології і 
права (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України); Кучеров Д. П., доктор тех. наук, старший науко-
вий співробітник, професор кафедри комп’ютеризованих 
систем управління (Національний авіаційний університет 
МОН України). (475/10)

Макарчук Оксана Володимирівна, аспірант кафедри 
технології неорганічних речовин, водоочищення та загаль-
ної хімічної технології Національного технічного універси-
тету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»: «Магнітні нанокомпозиційні сорбенти на 
мінеральній основі для очищення стічних вод» (05.17.21 – 
технологія водоочищення). Спецрада Д 26.002.13 у На-
ціональному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-
97-34). Науковий керівник – Донцова Т. А., кандидат хім. 
наук, доцент, доцент кафедри технології неорганічних ре-
човин, водоочищення та загальної хімічної технології (На-
ціональний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: 
Шевчук Л. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
технології органічних продуктів (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України); Кочетов Г. М., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри хімії (Київ-
ський національний університет будівництва і архітектури 
МОН України). (480/10)

Ткач Павло Юрійович, завідувач НДВ проточних час-
тин АТ «ВНДІАЕН»: «Вплив надроторних елементів шне-
ку на кавітаційно-ерозійні якості шнекововідцентрового 
ступеня насоса» (05.05.17 – гідравлічні машини та гідро-
пневмоагрегати). Спецрада К 55.051.03 у Сумському дер-
жавному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. 
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий 
керівник – Єлін О. В., кандидат тех. наук, доцент, головний 
спеціаліст дивізіону «Промислові насоси» (Керуюча ком-
панія «Група ГМС»). Опоненти: Роговий А. С., доктор тех. 
наук, доцент, професор кафедри теоретичної механіки і 
гідравліки (Харківський національний автомобільно-до-
рожній університет МОН України); Лугова С. О., кандидат 
тех. наук, завідувач відділу проточних частин науково-
технічного центру (ПАТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш»). (495/10)

Ємець Олег Анатолійович, головний інженер ТОВ 
«ГЦНТП-плюс»: «Удосконалення технологій землеустрою 
територій міжнародних автомобільних транспортних ко-
ридорів» (05.24.04 – кадастр та моніторинг земель). Спец-
рада Д 26.056.09 у Київському національному університе-
ті будівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, 
Повітрофлотський просп., 31; тел. 249-72-51). Науковий 
керівник – Петраковська О. С., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри землеустрою і кадастру (Київський на-
ціональний університет будівництва і архітектури). Опо-
ненти: Габрель М. М., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри архітектурного проектування (Національний 
університет «Львівська політехніка»); Трегуб М. В., канди-
дат тех. наук, доцент, доцент кафедри геодезії (Національ-
ний технічний університет «Дніпровська політехніка»). 
(498/10)

Куцина Ірина Анатоліївна, викладач кафедри місь-
кого будівництва і господарства Ужгородського націо-
нального університету: «Принципи і методи формування 
пішохідних просторів малих і середніх міст (на прикладі 
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м. Ужгорода)» (05.23.20 – містобудування та територіаль-
не планування). Спецрада Д 26.056.09 у Київському на-
ціональному університеті будівництва і архітектури МОН 
України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 
249-72-51). Науковий керівник – Осетрін М. М., кандидат 
тех. наук, професор, професор кафедри міського будів-
ництва (Київський національний університет будівництва 
і архітектури). Опоненти: Габрель М. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри архітектурного проектуван-
ня (Національний університет «Львівська політехніка»); 
Завальний О. В., кандидат тех. наук, доцент, завідувач ка-
федри міського будівництва (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова). 
(499/10)

Левенко Ганна Михайлівна, асистент кафедри ме-
ханіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології Хар-
ківського національного університету міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова МОН України: «Закріплення 
ґрунтових основ, що забруднені перуксусною кислотою» 
(05.23.02 – основи і фундаменти). Спецрада Д 44.052.02 
у Полтавському національному технічному університеті 
імені Юрія Кондратюка МОН України (36011, м. Полтава, 
Першотравневий просп., 24; тел. (05322) 7-33-27). Науко-
вий керівник – Бронжаєв М. Ф., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної гео-
логії (Харківський національний університет міського гос-
подарства імені О. М. Бекетова МОН України). Опоненти: 
Головко С. І., доктор тех. наук, професор кафедри основ 
і фундаментів (ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури» МОН України); Храпатова І. В., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри геотехніки та підзем-
них споруд (Харківський національний університет будів-
ництва та архітектури). (504/10)

Сіробаба Віталій Олексійович, викладач Сумського 
будівельного коледжу МОН України: «Несуча здатність 
та деформативність сталезалізобетонних конструкцій з 
легких бетонів» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі 
та споруди). Спецрада Д 44.052.02 у Полтавському націо-
нальному технічному університеті імені Юрія Кондратюка 
МОН України (36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 
24; тел. (05322) 7-33-27). Науковий керівник – Семко О. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри архітекту-
ри та міського будівництва (Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН Укра-
їни). Опоненти: Ватуля Г. Л., доктор тех. наук, доцент, 
проректор з наукової роботи (Український державний 
університет залізничного транспорту МОН України); Сріб-
няк Н. М., кандидат тех. наук, доцент кафедри будівельних 
конструкцій (Сумський національний аграрний універси-
тет МОН України). (506/10)

Ященко Андрій Сергійович, завідувач лабораторії 
динаміки і вібродіагностики AT «ВНДІАЕН»: «Підвищен-
ня вібронадійності відцентрових насосів АЕС на основі 

створення достовірних математичних моделей динамічної 
системи ротор – корпус» (05.02.09 – динаміка та міцність 
машин). Спецрада К 55.051.03 у Сумському державному 
університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римсько-
го-Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керів-
ник – Симоновський В. І., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри загальної механіки та динаміки машин 
(Сумський державний університет МОН України). Опо-
ненти: Львов Г. І., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри динаміки та міцності машин (Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
МОН України); Гадяка В. Г., кандидат тех. наук, технічний 
директор ТОВ «Екогазінжиніринг». (514/10)

Матвіїв Роман Олегович, аспірант кафедри інформа-
ційно-вимірювальних технологій Національного універ-
ситету «Львівська політехніка»: «Переносні калібратори 
для оперативного контролювання характеристик засобів 
вимірювань» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація 
та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 35.052.21 
у Національному університеті «Львівська політехніка» 
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 
(032) 258-23-98). Науковий керівник – Яцук В. О., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри інформаційно-
вимірювальних технологій (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Се-
редюк О. Є., доктор тех. наук, професор, в. о. завідувача 
кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної тех-
ніки (Івано-Франківський національний технічний універ-
ситет нафти і газу МОН України); Рудик Ю. І., кандидат 
тех. наук, доцент, головний науковий співробітник відді-
лу організації науково-дослідної діяльності (Львівський 
державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС 
України). (518/10)

Юзевич Лариса Володимирівна, аспірант кафедри ін-
формаційно-вимірювальних технологій Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»: «Удосконалення нор-
мативного забезпечення якості підземних газопроводів» 
(05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 
забезпечення). Спецрада Д 35.052.21 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науко-
вий керівник – Микийчук М. М., доктор тех. наук, профе-
сор, директор Інституту комп’ютерних технологій, автома-
тики та метрології (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). Опоненти: Тріщ Р. М., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри охорони праці, 
стандартизації та сертифікації (Українська інженерно-пе-
дагогічна академія МОН України); Середюк Д. О., кандидат 
тех. наук, начальник НДЛ Центру наукового забезпечення 
вимірювань (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» 
Мінекономрозвитку України). (519/10)

Терлич Станіслав Володимирович, старший викладач 
Національного університету кораблебудування імені адмі-
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рала Макарова: «Удосконалення модульного формування 
приміщень для несамохідних плавучих споруд» (05.08.03 – 
конструювання та будування суден). Спецрада Д 38.060.02 
у Національному університеті кораблебудування імені 
адмірала Макарова МОН України (54025, м. Миколаїв, 
просп. Героїв України, 9; тел. (0512) 70-91-05). Науковий 
керівник – Щедролосєв О. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри будівництва та ремонту суден (Націо-
нальний університет кораблебудування імені адмірала Ма-
карова МОН України). Опоненти: Кравцов В. І., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри машинознавства (На-
ціональний авіаційний університет); Бойко А. П., кандидат 
тех. наук, доцент, в. о. декана факультету комп’ютерних 
наук (Чорноморський національний університет імені 
Петра Могили). (520/10)

Залога Ольга Олександрівна, асистент кафедри тех-
нології машинобудування, верстатів та інструментів Сум-
ського державного університету: «Удосконалення методів 
оцінювання якості лез металорізальних інструментів для 
фінішної обробки» (05.01.02 – стандартизація, сертифіка-
ція та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 41.052.09 
в Одеському національному політехнічному університеті 
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. 
(048) 705-85-77). Науковий керівник – Івченко О. В., кан-
дидат тех. наук, доцент кафедри технології машинобу-
дування верстатів та інструментів (Сумський державний 
університет). Опоненти: Ванько В. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри інформаційно-вимірю-
вальних технологій (Національний університет «Львівська 
політехніка»); Голофєєва М. О., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри металорізальних верстатів, метрології та серти-
фікації (Одеський національний політехнічний універси-
тет). (522/10)

Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач ка-
федри інформатики Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка МОН України: «Ме-
тоди та засоби побудови і реалізації інтегро-степеневих 
моделей процесів відновлення вхідних сигналів неліній-
них динамічних об’єктів» (01.05.02 – математичне моде-
лювання та обчислювальні методи). Спецрада К 73.052.01 
у Черкаському державному технологічному університеті 
МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; 
тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник – Федорчук В. А., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформа-
тики (Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка МОН України). Опоненти: Положаєн-
ко С. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
комп’ютеризованих систем управління (Одеський націо-
нальний політехнічний університет МОН України); Ми-
хайлова І. Ю., кандидат тех. наук, доцент кафедри авто-
матизації проектування енергетичних процесів і систем 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни). (526/10)

Штойко Іван Павлович, аспірант 3-го року навчання 
відділу діагностики корозійно-водневої деградації мате-
ріалів Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка 
НАН України: «Методи розрахунку залишкового ресурсу 
труб магістральних нафтогазопроводів з урахуванням 
їх корозійно-водневої деградації» (01.02.04 – механіка 
деформівного твердого тіла). Спецрада Д 35.226.02 у 
Фізико-механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН 
України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; тел. (032) 229-
62-65). Науковий керівник – Никифорчин Г. М., доктор 
тех. наук, професор, завідувач відділу діагностики коро-
зійно-водневої деградації матеріалів (Фізико-механічний 
інститут імені Г. В. Карпенка НАН України). Опоненти: 
Максимович О. В., доктор тех. наук, професор кафедри 
зварювального виробництва, діагностики та відновлен-
ня (Національний університет «Львівська політехніка»); 
Біщак Р. Т., кандидат тех. наук, доцент кафедри зварю-
вання конструкцій та відновлення деталей машин (Івано-
Франківський національний технічний університет нафти 
і газу МОН України). (532/10)

Шевченко Анастасія Олександрівна, аспірант ка-
федри технології хлібопекарських і кондитерських ви-
робів Національного університету харчових технологій: 
«Удосконалення технології діабетичних хлібобулочних 
виробів, збагачених функціональними інгредієнтами» 
(05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, конди-
терських виробів та харчових концентратів). Спецрада К 
64.088.03 у Харківському державному університеті хар-
чування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. 
Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий керів-
ник – Дробот В. І., доктор тех. наук, професор кафедри 
технології хлібопекарських і кондитерських виробів (На-
ціональний університет харчових технологій). Опоненти: 
Лебеденко Т. Є., доктор тех. наук, доцент кафедри тех-
нології хліба, кондитерських, макаронних виробів і хар-
чоконцентратів (Одеська національна академія харчових 
технологій МОН України); Калакура М. М., кандидат тех. 
наук, завідувач кафедри технології харчування (Відкри-
тий міжнародний університет розвитку людини «Украї-
на» МОН України). (548/10)

Літвінов Юрій Ігоревич, асистент кафедри прикладної 
економіки та підприємництва Національного технічно-
го університету «Дніпровська політехніка» МОН України: 
«Технологічні засади розкриття та розробки горизонталь-
них кар’єрних полів при обмеженому порушенні природ-
них ресурсів» (05.15.03 – відкрита розробка родовищ ко-
рисних копалин). Спецрада Д 08.080.02 у Національному 
технічному університеті «Дніпровська політехніка» МОН 
України (49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 
19; тел. 47-24-11). Науковий керівник – Прокопенко В. І., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри приклад-
ної економіки та підприємництва (Національний техніч-
ний університет «Дніпровська політехніка» МОН України). 
Опоненти: Шапар А. Г., доктор тех. наук, професор, член-



53

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '18

кореспондент НАН України, директор (Інститут проблем 
природокористування та екології НАН України); Бубно-
ва О. А., кандидат тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, старший науковий співробітник відділу геомеханічних 
основ технології відкритої розробки родовищ (Інститут 
геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України). 
(549/10)

Іщенко Олег Петрович, провідний інженер з управ-
ління реактором реакторного цеху № 2 ВП ЮУ АЕС, ДП 
«НАЕК «Енергоатом»: «Модернізація систем поводження 
з відпрацьованим ядерним паливом для забезпечення 
допустимих значень технологічних температур в басейні 
витримки в аварійних ситуаціях» (05.14.14 – теплові та 
ядерні енергоустановки). Спецрада Д 41.052.04 в Одесь-
кому національному політехнічному університеті МОН 
України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 
705-84-03). Науковий керівник – Корольов О. В., доктор 
тех. наук, професор кафедри атомних електростанцій 
(Одеський національний політехнічний університет). 
Опоненти: Борисенко В. І., доктор тех. наук, завідувач 
відділення атомної енергетики (Інститут проблем без-
пеки атомних станцій НАН України); Балашевський О. С., 
кандидат тех. наук, керівник відділення науково-техніч-
ної підтримки у ВП НТЦ у м. Одесі (ДП «НАЕК «Енерго-
атом»). (550/10)

Макеєва Ганна Сергіївна, аспірант кафедри обробки 
металів тиском імені академіка О. П. Чекмарьова Націо-
нальної металургійної академії України: «Розробка основ 
технології прокатки алюмінієвих штаб з армуванням ста-
левою сіткою для конструкційних виробів з прогнозова-
ними механічними властивостями» (05.03.05 – процеси 
та машини обробки тиском). Спецрада Д 08.084.02 у На-
ціональній металургійній академії України МОН України 
(49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-
56). Науковий керівник – Фролов Я. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри обробки металів тиском 
імені академіка О. П. Чекмарьова (Національна металур-
гійна академія України). Опоненти: Приходько І. Ю., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач від-
ділу процесів та машин обробки металів тиском (Інститут 
чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України); При-
сяжний А. Г., кандидат тех. наук, доцент кафедри обробки 
металів тиском (ДВНЗ «Приазовський державний техніч-
ний університет»). (556/10)

Черепащук Лариса Анатоліївна, заступник начальника 
відділу кошторисів, нормативів та організацій будівництва 
ДП «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ», асистент кафедри техноло-
гії будівельного виробництва Одеської державної академії 
будівництва та архітектури (за сумісництвом): «Зведення 
малоповерхових будівель з енергоефективними огоро-
джувальними конструкціями» (05.23.08 – технологія і ор-
ганізація промислового та цивільного будівництва). Спец-
рада Д 41.085.03 в Одеській державній академії будівни-

цтва та архітектури МОН України (65029, м. Одеса, вул. 
Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий керівник – 
Менейлюк О. І., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технології будівельного виробництва (Одеська 
державна академія будівництва та архітектури). Опоненти: 
Тонкачеєв Г. М., доктор тех. наук, професор, проректор 
з навчально-методичної роботи (Київський національний 
університет будівництва і архітектури); Мальований І. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри промислового 
та цивільного будівництва (Запорізька державна інженер-
на академія). (559/10)

Нікіфоров Олексій Леонідович, асистент кафедри 
технології будівельного виробництва Одеської держав-
ної академії будівництва та архітектури: «Оптимізація 
організаційно-технологічних рішень при управлінні під-
приємствами з будівництва та реконструкції елеваторів» 
(05.23.08 – технологія і організація промислового та ци-
вільного будівництва). Спецрада Д 41.085.03 в Одеській 
державній академії будівництва та архітектури МОН Укра-
їни (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-
04). Науковий керівник – Менейлюк О. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри технології будівельного ви-
робництва (Одеська державна академія будівництва та ар-
хітектури). Опоненти: Млодецький В. Р., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту, управління 
проектами і логістики (Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури); Горбач М. В., кандидат тех. 
наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві (Київ-
ський національний університет будівництва і архітекту-
ри). (560/10)

Бондаренко Сергій Валерійович, молодший науковий 
співробітник кафедри обробки металів тиском імені ака-
деміка О. П. Чекмарьова Національної металургійної ака-
демії України: «Обґрунтування та розробка технології вал-
кового розливу-прокатки штаб із забезпеченням змінних 
за шириною параметрів» (05.03.05 – процеси та машини 
обробки тиском). Спецрада Д 08.084.02 у Національній ме-
талургійній академії України МОН України (49005, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий ке-
рівник – Гридін О. Ю., доктор тех. наук, доцент, заступник 
завідувача кафедри матеріалознавства (Падерборнський 
університет, Німеччина). Опоненти: Приходько І. Ю., док-
тор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу процесів та машин обробки металів тиском (Інсти-
тут чорної металургії імені З. І. Некрасова НАН України); 
Присяжний А. Г., кандидат тех. наук, доцент кафедри об-
робки металів тиском (ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет»). (567/10)

Сердюк Ольга Валентинівна, асистент кафедри тех-
нологій та автоматизації машинобудування Вінницького 
національного технічного університету: «Удосконалення 
технології обкочування роликом із застосуванням методів 
теорії деформовності» (05.03.05 – процеси та машини об-
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робки тиском). Спецрада Д 05.052.03 у Вінницькому на-
ціональному технічному університеті МОН України (21021, 
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). 
Науковий керівник – Сивак І. О., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри технологій та автоматизації 
машинобудування (Вінницький національний технічний 
університет). Опоненти: Матвійчук В. А., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри електротехнічних систем, 
технологій та автоматизації в АПК (Вінницький національ-
ний аграрний університет); Тітов А. В., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки та 
механотроніки (Національний технічний університет Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського»). (587/10)

Демченко Валентина Олександрівна, аспірант кафе-
дри товарознавства та митної справи Київського націо-
нального торговельно-економічного університету: «Това-
рознавча оцінка теплоізоляційних сумішей для мурування 
з зольними мікросферами» (05.18.08 – товаро-знавство 
непродовольчих товарів). Спецрада Д 26.055.02 у Київ-
ському національному торговельно-економічному уні-
верситеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. 
(044) 531-49-72). Науковий керівник – Свідерський В. А., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри хімічної 
технології композиційних матеріалів (Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний ін-
ститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Рунова Р. Ф., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології 
будівельних конструкцій і виробів (Київський національ-
ний університет будівництва і архітектури МОН України); 
Ткачук В. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
товарознавства та експертизи в митній справі (Луцький на-
ціональний технічний університет МОН України). (602/10)

Данилюк Інна Петрівна, старший викладач кафедри 
технології і організації ресторанного господарства Черні-
вецького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету: 
«Технологія борошняних кулінарних виробів з порошком 
Atherina pontica» (05.18.16 – технологія харчової продук-
ції). Спецрада Д 26.055.02 у Київському національному 
торговельно-економічному університеті МОН України 
(02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). На-
уковий керівник – Кравченко М. Ф., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри технології і організації 
ресторанного господарства (Київський національний 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Доро-
хович В. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
технології хлібопекарських і кондитерських виробів (ННІ 
харчових технологій Національного університету харчо-
вих технологій МОН України); Самохвалова О. В., канди-
дат тех. наук, доцент, завідувач кафедри технології хліба, 
кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 
(Харківський державний університет харчування і торгівлі 
МОН України). (603/10)

Сидорова Ніка Миколаївна, менеджер з адміністра-
тивної діяльності ПрАТ «ОТІ»: «Метод керованого онтоло-
гією застосування стилів програмування» (01.05.03 – ма-
тематичне та програмне забезпечення обчислювальних 
машин і систем). Спецрада Д 26.001.09 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Кривий С. Л., док-
тор фіз.-мат. наук, професор, кафедра інформаційних 
систем (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка МОН України). Опоненти: Чеботарьов А. М., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник (Інститут кібернетики імені 
В. М. Глушкова НАН України); Рябокінь Ю. М., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент (Міжрегіональна академія управ-
ління персоналом). (622/10)

Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна, аспірант 
Льотної академії Національного авіаційного університету: 
«Метод забезпечення функціональної стійкості пілотаж-
но-навігаційного комплексу літального апарата на окре-
мих режимах польоту» (05.22.13 – навігація та управління 
рухом). Спецрада К 23.144.01 у Льотній академії Націо-
нального авіаційного університету МОН України (25005, 
м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1-а; тел. (0522) 
34-40-39). Науковий керівник – Обідін Д. М., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри льотної експлуата-
ції, аеродинаміки та динаміки польотів (Льотна акаде-
мія Національного авіаційного університету). Опоненти: 
Тимочко О. І., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри повітряної навігації та бойового управління 
авіацією (Харківський національний університет Повітря-
них Сил імені Івана Кожедуба); Пашков Д. П., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри екологічного моні-
торингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій 
(Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління). (691/10)

Мажаров Володимир Сергійович, викладач Льотної 
академії Національного авіаційного університету: «Метод 
інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень 
операторами автоматизованої системи управління пові-
тряним рухом» (05.22.13 – навігація та управління рухом). 
Спецрада К 23.144.01 у Льотній академії Національного 
авіаційного університету МОН України (25005, м. Кропив-
ницький, вул. Добровольського, 1-а; тел. (0522) 34-40-39). 
Науковий керівник – Дмітрієв О. М., кандидат тех. наук, 
завідувач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та 
динаміки польотів (Льотна академія Національного авіа-
ційного університету). Опоненти: Пашков Д. П., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри екологічного мо-
ніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій 
(Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління); Хмелевський С. І., кандидат тех. наук, стар-
ший науковий співробітник, заступник начальника кафе-
дри повітряної навігації та бойового управління авіацією 
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(Харківський національний університет Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба). (692/10)

CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Гунчак Роман Васильович, аспірант Інституту сіль-

ського господарства Карпатського регіону НААН України: 
«Метаболічна та продуктивна дія аквацитрату йоду на ор-
ганізм свиней різних вікових груп» (03.00.04 – біохімія). 
Спецрада Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН 
України (79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38; тел. (032) 270-
23-89). Науковий керівник – Седіло Г. М., доктор с.-г. наук, 
професор, академік НААН України, директор (Інститут 
сільського господарства Карпатського регіону НААН Укра-
їни). Опоненти: Стапай П. В., доктор с.-г. наук, професор, 
головний науковий співробітник лабораторії живлення та 
біосинтезу продукції тварин (Інститут біології тварин НААН 
України); Данчук В. В., доктор с.-г. наук, професор, заступ-
ник директора з наукової та навчальної роботи Української 
лабораторії якості і безпеки продукції АПК (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України). (164/10)

Кислинська Анна Сергіївна, молодший науковий 
співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій 
Інституту сільськогосподарської мікробіології та агро-
промислового виробництва НААН України: «Формуван-
ня і функціонування ендофітної асоціації ґрунтового 
сапротрофного гриба Chaetonium cochliodes з рослинами 
гречки посівної» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада К 
79.377.01 в Інституті сільськогосподарської мікробіології 
та агропромислового виробництва НААН України (14027, 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 97; тел. (04622) 3-17-49). Нау-
ковий керівник – Копилов Є. П., доктор біол. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник 
лабораторії рослинно-мікробних взаємодій (Інститут сіль-
ськогосподарської мікробіології та агропромислового ви-
робництва НААН України). Опоненти: Шерстобоєва О. В., 
доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співро-
бітник відділу агроекології і біобезпеки (Інститут агроеко-
логії і природокористування НААН України); Фоміна М. О., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник відділу фізіології промислових 
мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології імені 
Д. К. Заболотного НАН України). (289/10)

Оніщенко Олена Михайлівна, молодший науковий 
співробітник теми БФ6/2017 Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету: «Розробка техноло-
гії виробництва суспензії мікроводоростей, як екологіч-
но чистого джерела мікронутрієнтів для забезпечення 
потреб птахівництва» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 
08.804.02 у Дніпровському державному аграрно-еконо-
мічному університеті МОН України (49600, м. Дніпро, вул. 
Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий ке-
рівник – Дворецький А. І., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури 

(Дніпровський державний аграрно-економічний універ-
ситет). Опоненти: Федонюк Т. П., доктор с.-г. наук, керів-
ник ННЦ екології та охорони навколишнього середовища 
(Житомирський національний агроекологічний універ-
ситет); Клименко М. О., доктор с.-г. наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 
екології, технології захисту навколишнього середовища 
та лісового господарства (Національний університет вод-
ного господарства та природокористування). (290/10)

Максимов Дмитро Олександрович, молодший на-
уковий співробітник держбюджетної теми кафедри зем-
леробства ДВНЗ «Херсонський державний аграрний уні-
верситет»: «Урожайність та якість зерна квасолі залежно 
від обробітку ґрунту, мінеральних добрив і ширини між-
ряддя при зрошенні» (06.01.02 – сільськогосподарські 
меліорації). Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет» МОН України (73006, 
м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; тел. 41-62-16). Науковий 
керівник – Ушкаренко В. О., доктор с.-г. наук, професор, 
академік НААН України, завідувач кафедри землеробства 
(ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»). 
Опоненти: Малярчук М. П., доктор с.-г. наук, старший на-
уковий співробітник, головний науковий співробітник від-
ділу зрошуваного землеробства (Інститут зрошуваного 
землеробства НААН України); Васюта В. В., доктор с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу зрошення (Інститут водних проблем і 
меліорації НААН України). (293/10)

Дробіт Олеся Сергіївна, науковий співробітник відді-
лу первинного та елітного насінництва Інституту зрошу-
ваного землеробства НААН України: «Формування про-
дуктивності гібридів кукурудзи залежно від агротехніч-
них заходів в умовах зрошення Південного Степу Укра-
їни» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 67.830.01 у 
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 
МОН України (73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; тел. 
41-62-16). Науковий керівник – Влащук А. М., кандидат 
с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач від-
ділу первинного та елітного насінництва (Інститут зрошу-
ваного землеробства НААН України). Опоненти: Щерба-
ков В. Я., доктор с.-г. наук, професор, професор кафе-
дри польових і овочевих культур (Одеський державний 
аграрний університет); Коваленко О. А., кандидат с.-г. 
наук, доцент, завідувач кафедри рослинництва та садо-
во-паркового господарства (Миколаївський національ-
ний аграрний університет). (295/10)

Бреус Денис Сергійович, асистент кафедри екології та 
сталого розвитку імені професора Ю. В. Пилипенка ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет»: «Агро-
екологічне обґрунтування ведення органічного землероб-
ства в Херсонський області» (03.00.16 – екологія). Спецра-
да Д 08.804.02 у Дніпровському державному аграрно-еко-
номічному університеті МОН України (49600, м. Дніпро, 
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вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий 
керівник – Пічура В. І., доктор с.-г. наук, доцент, в. о. за-
відувача кафедри екології та сталого розвитку імені про-
фесора Ю. В. Пилипенка (ДВНЗ «Херсонський державний 
аграрний університет). Опоненти: Писаренко П. В., доктор 
с.-г. наук, професор, перший проректор, професор кафе-
дри землеробства і агрохімії імені В. І. Сазанова (Полтав-
ська державна аграрна академія); Клименко О. М., доктор 
с.-г. наук, доцент, професор кафедри менеджменту (На-
ціональний університет водного господарства та природо-
користування). (580/10)

Скок Світлана Вікторівна, асистент кафедри екології та 
сталого розвитку імені професора Ю. В. Пилипенка ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет»: «Харак-
теристики каналізаційно-поверхневих стоків міста Херсон 
та оцінка їх впливу на стан гідроекосистем Нижнього Дні-
пра» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 08.804.02 у Дні-
провському державному аграрно-економічному універси-
теті МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 
25; тел. (056) 373-70-36). Науковий керівник – Пічура В. І., 
доктор с.-г. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри еколо-
гії та сталого розвитку імені професора Ю. В. Пилипенка 
(ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»). 
Опоненти: Наконечний І. В., доктор біол. наук, професор, 
професор кафедри екології та екобезпеки (Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова); 
Клименко М. О., доктор с.-г. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри екології, 
технології захисту навколишнього середовища та лісового 
господарства (Національний університет водного госпо-
дарства та природокористування). (581/10)

Захарчук Володимир Андрійович, головний лісни-
чий ДП «Овруцьке лісове господарство» Житомирського 
облуправління лісового та мисливського господарства: 
«Екологічні особливості відновлення лісових екосистем на 
радіоактивно забруднених землях Житомирського Поліс-
ся» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті 
агроекології і природокористування НААН України (03143, 
м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). На-
уковий керівник – Ландін В. П., доктор с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу радіоекології в 
агросфері (Інститут агроекології і природокористування 
НААН України). Опоненти: Лавров В. В., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної екології (Білоцер-
ківський національний аграрний університет); Заїка В. К., 
доктор біол. наук, професор, професор кафедри лісівни-
цтва (Національний лісотехнічний університет). (609/10)

Бучковська Кристина Дмитріївна, тимчасово не пра-
цює: «Обґрунтування норм лізину та метіоніну у годівлі 
телят-молочників» (06.02.02 – годівля тварин і технологія 
кормів). Спецрада Д 26.004.05 у Національному універси-
теті біоресурсів і природокористування України МОН Укра-
їни (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-

82-28). Науковий керівник – Отченашко В. В., доктор с.-г. 
наук, доцент, начальник НДЧ (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Чудак Р. А., доктор с.-г. наук, професор, професор кафе-
дри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни 
(Вінницький національний аграрний університет); Гноє-
вий І. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
технології кормів і годівлі тварин (Харківська державна 
зооветеринарна академія). (626/10)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Зозуля Надія Миколаївна, аспірант Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградсько-
го: «Повстанський рух в Середньому Подніпров’ї (1918 – 
1922 рр.) за спогадами старшин армії УНР» (07.00.06 – 
історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни). Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському націо-
нальному університеті імені Богдана Хмельницького МОН 
України (18031, м. Черкаси, бульв. Т. Шевченка, 81; тел. 
35-28-50). Науковий керівник – Капустян Г. Т., доктор іс-
тор. наук, професор, професор кафедри теорії, історії 
держави та права (Кременчуцький національний універ-
ситет імені Михайла Остроградського). Опоненти: Турчен-
ко Ф. Г., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри 
новітньої історії України (Запорізький національний уні-
верситет); Тараненко О. М., кандидат істор. наук, доцент, 
доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-
правових дисциплін (Черкаський національний універси-
тет імені Богдана Хмельницького). (31/10)

Гінзбург Ольга Петрівна, тимчасово не працює: «До-
кументи фонду ЦК Компартії України ЦДАГО України як 
джерело вивчення становлення та розвитку демократичної 
опозиції в УРСР у роки перебудови» (07.00.06 – історіогра-
фія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). 
Спецрада К 27.053.02 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди» МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-94). Науковий 
керівник – Гаранін О. Я., кандидат істор. наук, директор 
(Український НДІ архівної справи та документознавства). 
Опоненти: Воронін В. М., доктор істор. наук, директор Цен-
тру організації наукової роботи (Міжрегіональна академія 
управління персоналом); Висовень О. І., кандидат істор. 
наук, доцент, доцент кафедри історії та культури України 
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди»). (38/10)

Розлуцький Назарій Васильович, старший науковий 
співробітник Музею історії міста Києва: «Боротьба ра-
дянського режиму проти українського визвольного руху 
на території Станіславської області (1944 – 1956 рр.): вій-
ськовий аспект» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 20.051.05 у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (03422) 
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3-15-74). Науковий керівник – Жерноклеєв О. С., доктор 
істор. наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої іс-
торії (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Баран В. К., доктор 
істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та новіт-
ньої історії України (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки); Ухач В. З., кандидат істор. 
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і 
права (Тернопільський національний економічний універ-
ситет). (78/10)

Аблаєва Ульвіє Османівна, тимчасово не працює: 
«Традиційні головні убори кримських татар XVII – початку 
XXI століть» (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). На-
уковий керівник – Косміна О. Ю., кандидат істор. наук, 
старший науковий співробітник відділу історичної етноло-
гії (Інститут народознавства НАН України). Опоненти: Куш-
нір В. Г., доктор істор. наук, професор, декан факультету 
історії та філософії (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова МОН України); Коцан В. В., кандидат 
істор. наук, доцент, директор (КЗ «Закарпатський музей 
народної архітектури та побуту» Закарпатської облради). 
(102/10)

Бойко Михайло Михайлович, викладач ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» МОН України: «Науково-до-
слідна, педагогічна та суспільна діяльність професо-
ра В. В. Колкунова (1866 – 1939) в Україні» (07.00.07 – 
історія науки й техніки). Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; 
тел. (04567) 5-63-86). Науковий керівник – Вергунов В. А., 
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України (На-
ціональна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН 
України). Опоненти: Курок О. І., доктор істор. наук, профе-
сор, ректор (Глухівський національний педагогічний уні-
верситет імені Олександра Довженка МОН України); Дер-
кач О. П., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
тракторів, автомобілів та біоенергосистем (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України). (149/10)

Гулима Олександр Петрович, заступник начальника 
факультету з навчальної та наукової роботи Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдач-
ного: «Кримський вектор російської військово-політичної 
експансії (ХІV – ХХІ ст.)» (20.02.22 – військова історія). 
Спецрада Д 35.051.25 у Національній академії сухопут-
них військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборо-
ни України (79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32; тел. 
(032) 258-44-94). Науковий керівник – Муравський О. І., 

кандидат істор. наук, старший науковий співробітник, про-
фесор, вчений секретар (Інститут українознавства імені 
Івана Крип’якевича НАН України). Опоненти: Левик Б. С., 
доктор істор. наук, доцент, доцент кафедри історії, му-
зеєзнавства та культурної спадщини (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»); Кубут С. Й., кандидат 
істор. наук, доцент, доцент кафедри історії України (При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника). (155/10)

Алтухов Олексій Анатолійович, асистент кафедри всес-
вітньої історії та міжнародних відносин ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка»: «Джере-
ла з історії виникнення, становлення та розвитку біржової 
справи України (друга пол. XIX – поч. XX ст.)» (07.00.06 – іс-
торіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дис-
ципліни). Спецрада К 29.053.06 у ДЗ «Луганський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка» МОН України 
(92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (073) 413-03-
23). Науковий керівник – Набока О. В., доктор істор. наук, 
доцент, завідувач кафедри історії України (ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка»). Опо-
ненти: Войцехівська І. Н., доктор істор. наук, професор, 
професор кафедри історії мистецтв (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка); Радченко Н. М., 
кандидат істор. наук, доцент кафедри історії України (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет)»). (201/10)

Забудкова Ольга Андріївна, асистент кафедри історії 
України ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка»: «Створення та розвиток синдикатів у 
промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на по-
чатку XX ст.» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада К 
29.053.06 у ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старо-
більськ, площа Гоголя, 1; тел. (073) 413-03-23). Науковий 
керівник – Климов А. О., кандидат істор. наук, професор, 
професор кафедри історії України (ДЗ «Луганський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка»). Опоненти: 
Священко З. В., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри всесвітньої історії та методик навчання (Уман-
ський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини); Пасічна Ю. Г., кандидат істор. наук, фахівець 
І категорії відділу аспірантури (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького). (202/10)

Заторський Назар Зеновійович, священик Німецько-
мовного вікаріату єпархій Лозанни, Женеви та Фрібурга: 
«“Послання Мисаїла до папи Сикста IV 1476 р.”: рекон-
струкція архетипу» (опублікована монографія) (07.00.01 – 
історія України). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті украї-
нознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Ін-
ституті народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. 
Козельницька, 4; тел. (032) 270-70-22). Науковий керів-
ник – Скочиляс І. Я., доктор істор. наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри нової і новітньої історії 
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України (ВНЗ «Український католицький університет»). 
Опоненти: Капраль М. М., доктор істор. наук, професор, 
керівник Львівського відділення (Інститут української ар-
хеографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського 
НАН України); Тимошенко Л. В., кандидат істор. наук, про-
фесор, декан історичного факультету (Дрогобицький дер-
жавний педагогічний університет імені Івана Франка МОН 
України). (320/10)

Довгалець Оксана Михайлівна, лаборант КЗВО «Рів-
ненська медична академія» Рівненської облради: «Ді-
яльність політичних партій національних меншин у складі 
Української Центральної Ради» (07.00.01 – історія Украї-
ни). Спецрада Д 76.051.06 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України, факуль-
тет історії, політології та міжнародних відносин (58012, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). 
Науковий керівник – Гуменюк О. В., кандидат істор. наук, 
доцент кафедри історії України (Рівненський державний 
гуманітарний університет МОН України). Опоненти: Любо-
вець О. М., доктор істор. наук, провідний науковий співро-
бітник (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
імені І. Ф. Кураса НАН України); Савченко Г. П., кандидат 
істор. наук, професор кафедри новітньої історії (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України). (327/10)

Мельник Ірина В’ячеславівна, аспірант кафедри іс-
торії України Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини: «Єврейське населення 
Уманщини наприкінці XVIII – на початку XX ст.» (07.00.01 – 
історія України). Спецрада Д 38.053.02 у Чорноморсько-
му національному університеті імені Петра Могили МОН 
України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 10; 
тел. (0512) 76-55-79). Науковий керівник – Кузнець Т. В., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії 
України (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини). Опоненти: Тригуб О. П., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відно-
син та зовнішньої політики (Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили); Прокоп Ю. В., кандидат 
істор. наук, старший викладач кафедри інформаційних 
технологій (Одеська національна академія зв’язку імені 
О. С. Попова). (395/10)

Шелкунова Наталія Леонідівна, молодший науковий 
співробітник НДЧ Української інженерно-педагогічної ака-
демії: «Науковий доробок професора Г. Я. Андрєєва у роз-
витку технологій машинобудування у 50 – 70-х рр. XX ст.» 
(07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада К 26.820.02 
у Державному університеті інфраструктури та технологій 
МОН України (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. 
463-74-70). Науковий керівник – Скляр В. М., доктор іс-
тор. наук, професор, завідувач кафедри українознавства, 
культури та історії науки (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: 

Литвинко А. С., доктор істор. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
історії та соціології науки і техніки (ДУ «Інститут дослі-
джень науково-технічного потенціалу та історії науки імені 
Г. М. Доброва НАН України»); Соловйова Л. М., кандидат 
істор. наук, старший викладач кафедри управління ко-
мерційною діяльністю залізниць (Державний університет  
інфраструктури та технологій). (449/10)

Нестеренко Вікторія Олександрівна, викладач кафе-
дри українознавства Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна: «Міський простір Харкова: істо-
рія забудови та заселення (кінець XVIII – початок XX ст.)» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 17.051.01 у Запо-
різькому національному університеті МОН України (69600, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). 
Науковий керівник – Чорний Д. М., доктор істор. наук, про-
фесор, завідувач кафедри українознавства (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: 
Турченко Г. Ф., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри історії України (Запорізький національний уні-
верситет); Тахтаулова М. Ю., кандидат істор. наук, вчитель 
історії (Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 
№ 128 Харківської міськради). (461/10)

Овчаренко Юлія Сергіївна, асистент кафедри фізики 
Національного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут» МОН України: «Становлення та розви-
ток кріофізики в Україні (30-ті рр. XX ст. – початок XXI ст.)» 
(07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада Д 26.373.01 
у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці 
НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; 
тел. (044) 258-21-45). Науковий керівник – Ткаченко С. С., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри україно- 
знавства, культурології та історії науки (Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
МОН України). Опоненти: Щебетюк Н. Б., доктор істор. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору 
наукознавства (Національна наукова сільськогосподар-
ська бібліотека НААН України); Ковальська К. В., кандидат 
істор. наук, доцент, доцент кафедри географії, екології 
та методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди» МОН України). (474/10)

Ничкалюк Віталій Григорович, науковий співробітник 
відділу бібліотечно-інформаційних технологій та науко-
вої обробки документів Національної наукової сільсько-
господарської бібліотеки НААН України: «Академік АН 
УРСР К. Г. Воблий – вчений і організатор економіко-гео-
графічної науки та цукрово-бурякової кооперації (перша 
половина XX століття)» (07.00.07 – історія науки й техніки). 
Спецрада Д 26.373.01 у Національній науковій сільсько-
господарській бібліотеці НААН України (03127, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-21-45). Науковий 
керівник – Підгайна Т. М., кандидат істор. наук, вчений се-
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кретар (Національна наукова сільськогосподарська бібліо-
тека НААН України). Опоненти: Куйбіда В. В., доктор істор. 
наук, професор, професор кафедри біології і методики 
навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН 
України); Деркач О. П., кандидат істор. наук, доцент, до-
цент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України). (533/10)

Ісаєнко Олександр Іванович, начальник сектору 
взаємодії з правоохоронними органами філії «Відомча 
воєнізована охорона» ПАТ «Укрзалізниця»: «Науковий 
доробок академіка І. Г. Александрова (1875 – 1936 рр.) 
у контексті розвитку гідротехніки та гідроенергетики» 
(07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада К 26.820.02 
у Державному університеті інфраструктури та технологій 
МОН України (04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9; тел. 
463-74-70). Науковий керівник – Стрелко О. Г., доктор 
істор. наук, доцент, професор кафедри управління про-
цесами перевезень (Державний університет інфраструк-
тури та технологій). Опоненти: Коробченко А. А., доктор 
істор. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і 
педагогічної майстерності (Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького); 
Станкова М. Д., кандидат істор. наук, науковий співробіт-
ник (ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потен-
ціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України). 
(586/10)

Усиков Олександр Олександрович, військовослуж-
бовець: «Розвиток промисловості Миколаївщини в 
1944 – 1991 рр.» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 
38.134.01 у Миколаївському національному університеті 
імені В. О. Сухомлинського МОН України (54003, м. Ми-
колаїв, вул. Нікольська, 24; тел. (0512) 37-88-38). Науко-
вий керівник – Ніколаєв І. Є., доктор істор. наук, завідувач 
кафедри історії (Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського). Опоненти: Даниленко В. М., 
доктор істор. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу історії України другої поло-
вини XX століття (Інститут історії України НАН України); 
Каганов Ю. О., кандидат істор. наук, доцент, проректор з 
науково-педагогічної роботи (Запорізький національний 
університет). (591/10)

Степник Зоряна Михайлівна, вихователь у Тернопіль-
ському центрі професійно-технічної освіти: «Розвиток ви-
нокурної промисловості в Правобережній Україні у другій 
половині XIX – на початку XX століття» (07.00.01 – історія 
України). Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському націо-
нальному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – 
Москалюк М. М., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри історії України (Тернопільський національний пе-

дагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Опо-
ненти: Криськов А. А., доктор істор. наук, доцент, завіду-
вач кафедри українознавства і філософії (Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя); 
Донік О. М., кандидат істор. наук, старший науковий спів-
робітник, старший науковий співробітник відділу історії 
України XIX – початку XX ст. (Інститут історії України НАН 
України). (592/10)

Ткач Володимир Михайлович, директор Тернопіль-
ського регіонального центру перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників державних органів влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій: «Польська національна меншина 
Тернопільщини: соціально-правовий та культурно-освіт-
ній аспекти (кінець XX – початок XXI ст.)» (07.00.01 – істо-
рія України). Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському на-
ціональному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – 
Бармак М. В., доктор істор. наук, професор, професор ка-
федри історії України (Тернопільський національний педа-
гогічний університет імені Володимира Гнатюка). Опонен-
ти: Литвин М. Р., доктор істор. наук, професор, завідувач 
Центру дослідження україно-польських відносин (Інститут 
українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України); 
Каліщук О. М., доктор істор. наук, доцент, професор ка-
федри археології, давньої та середньовічної історії України 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки). (593/10)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Кучінка Тетяна Василівна, провідний фахівець ка-

федри фінансів Мукачівського державного університету: 
«Антикризове управління соціально-економічним роз-
витком регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка). Спецрада К 62.147.01 у Мука-
чівському державному університеті МОН України (89600, 
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26; тел. (031) 2-11-09). 
Науковий керівник – Черничко Т. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів (Мукачівський 
державний університет МОН України). Опоненти: Міклов-
да В. П., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач кафедри економіки підприємства 
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України); Хвищун Н. В., кандидат екон. наук, доцент кафе-
дри економіки та підприємництва, декан факультету біз-
несу (Луцький національний технічний університет МОН 
України). (36/10)

Покровська Наталія Миколаївна, аспірант кафедри 
економіки і підприємництва Національного технічного уні-
верситету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»: «Інтенсифікація економічних процесів 
на підприємствах машинобудування» (08.00.04 – економі-
ка та управління підприємствами – за видами економіч-



60

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЖОВТЕНЬ '18

ної діяльності). Спецрада Д 26.002.23 у Національному 
технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, 
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науко-
вий керівник – Марченко В. М., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри економіки та підприємництва 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опонен-
ти: Кукоба В. П., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки підприємств (ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»); Кривов’язюк І. В., кандидат екон. наук, професор, 
професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності (Луцький національний технічний університет). 
(51/10)

Домінова Інна Володимирівна, аспірант з відривом 
від виробництва кафедри банківської справи ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»: «Управління ризиками електронного банкінгу» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.006.04 
у ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий 
керівник – Примостка Л. О., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри банківської справи (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України). Опоненти: Карчева Г. Т., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджмен-
ту (ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України); 
Сидоренко В. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент ка-
федри банківської справи (Київський національний торго-
вельно-економічний університет МОН України). (79/10)

Калашник Іванна Олександрівна, асистент кафедри 
фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»: «Державне регулю-
вання системи управління ризиками торговців цінними 
паперами» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада 
Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). На-
уковий керівник – Стеценко Б. С., кандидат екон. наук, до-
цент, докторант кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України). Опоненти: Гуцал І. С., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господа-
рювання і страхування (Тернопільський національний еко-
номічний університет МОН України); Хоружий С. Г., канди-
дат екон. наук, докторант (ДВНЗ «Університет банківської 
справи» МОН України). (80/10)

Стукан Ірина Юріївна, фінансовий аналітик ПП 
«С. Ю. М»: «Ліквідність банківської системи в умовах 
економічної нестабільності» (08.00.08 – гроші, фінанси і 
кредит). Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський націо-

нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 
(044) 456-36-35). Науковий керівник – Диба М. І., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри банківської 
справи (ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: 
Вовчак О. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри фінансів, банківської справи та страхування (ДВНЗ 
«Університет банківської справи» МОН України); Жер-
децька Л. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
банківської справи (Одеський національний економічний 
університет МОН України). (81/10)

Крушельницький Микола Володимирович, молодший 
науковий співробітник відділу організації менеджменту, 
публічного управління та адміністрування ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» НААН України: «Регулювання со-
ціально-економічної відповідальності в аграрній сфері» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Обо-
рони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керів-
ник – Кропивко М. Ф., доктор екон. наук, професор, акаде-
мік НААН України, головний науковий співробітник (ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» НААН України). Опоненти: 
Могильний О. М., доктор екон. наук, професор, заслуже-
ний економіст України, головний науковий співробітник 
НДВ соціально-трудових відносин, розвитку та аналітики 
статистичної звітності сільських територій (НДІ продук-
тивності АПК Мінагрополітики України); Ігнатенко М. М., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки 
(Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди МОН України). (83/10)

Бєлко Ігор Антонович, начальник Кам’янець-
Подільської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ 
ДФС у Хмельницькій області: «Стратегічне управління роз-
витком сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 71.831.02 у Поділь-
ському державному аграрно-технічному університеті МОН 
України (32301, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 
13; тел. (03849) 2-52-18). Науковий керівник – Чикурко-
ва А. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту, публічного управління та адміністрування 
(Подільський державний аграрно-технічний університет). 
Опоненти: Єрмаков О. Ю., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки праці та соціального роз-
витку (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України); Васильківський Д. М., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин (Хмельницький національний універси-
тет). (85/10)

Драбик Оксана Миколаївна, начальник Кам’янець-
Подільського відділу обслуговування громадян управ-
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ління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду 
України у Хмельницькій області: «Державне регулювання 
пенсійного забезпечення в контексті соціального захисту 
сільського населення» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). Спецрада Д 71.831.02 
у Подільському державному аграрно-технічному універ-
ситеті МОН України (32301, м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Шевченка, 13; тел. (03849) 2-52-18). Науковий ке-
рівник – Волощук К. Б., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності (Подільський державний аграр-
но-технічний університет). Опоненти: Васильчак С. В., 
доктор екон. наук, професор кафедри економіки та еко-
номічної безпеки (Львівський державний університет 
внутрішніх справ МВС України); Лояк Л. М., доцент ка-
федри готельно-ресторанної та курортної справи (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). (86/10)

Котко Ольга Костянтинівна, провідний фахівець ННЦ 
Університету митної справи та фінансів: «Інвестиційне за-
безпечення інноваційного розвитку національної еконо-
міки» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада К 08.085.04 у ДВНЗ «Придні-
провська державна академія будівництва та архітектури» 
МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 
24-а; тел. (0562) 46-44-51). Науковий керівник – Чири-
ченко Ю. В., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри міжнародних економічних відносин, регіональних 
студій та туризму (Університет митної справи та фінансів 
МОН України). Опоненти: Шапошников К. С., доктор екон. 
наук, професор, директор (ПУ «Причорноморський НДІ 
економіки та інновацій»); Варламова М. Л., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 
(Донецький національний університет імені Василя Стуса 
МОН України, м. Вінниця). (105/10)

Кирилюк Володимир Вікторович, асистент кафедри 
управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»: «Соціальна згуртованість і соціальний капітал: 
взаємодія та шляхи розвитку» (08.00.07 – демографія, 
економіка праці, соціальна економіка і політика). Спец-
рада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-98-
73). Науковий керівник – Гриненко А. М., кандидат екон. 
наук, доцент, професор кафедри управління персоналом 
та економіки праці (ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН Укра-
їни). Опоненти: Заяць Т. А., доктор екон. наук, професор, 
завідувач відділу проблем формування соціального капі-
талу (Інститут демографії та соціальних досліджень іме-
ні М. В. Птухи НАН України); Кочума І. Ю., кандидат екон. 
наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту та 
інформаційних технологій (Черкаський навчально-науко-

вий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН 
України). (127/10)

Кохан Марія Михайлівна, викладач кафедри менедж-
менту і маркетингу Київського національного лінгвістич-
ного університету: «Управління розвитком маркетингово-
го потенціалу фармацевтичних підприємств» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 
54/1; тел. (044) 456-98-73). Науковий керівник – Федорчен-
ко А. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
маркетингу (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опо-
ненти: Дайновський Ю. А., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу (Львівський торговельно-
економічний університет Центральної спілки споживчих 
товариств України); Зозульов О. В., кандидат екон. наук, 
професор, професор кафедри промислового маркетингу 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (128/10)

Малевич Назар Юрійович, аспірант кафедри менедж-
менту біоресурсів і природокористування Тернопільського 
національного економічного університету: «Інноваційно-
інвестиційні засади забезпечення розвитку екобезпечного 
землеробства» (08.00.06 – економіка природокористуван-
ня та охорони навколишнього середовища). Спецрада К 
32.051.07 у Східноєвропейському національному універ-
ситеті імені Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк, 
просп. Волі, 13; тел. (0332) 24-10-07). Науковий керів-
ник – Гевко Р. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування 
(Тернопільський національний економічний університет). 
Опоненти: Сохнич А. Я., доктор екон. наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 
управління земельними ресурсами (Львівський національ-
ний аграрний університет); Чудовська В. А., кандидат екон. 
наук, старший науковий співробітник лабораторії збалан-
сованого природокористування (Інститут агроекології і 
природокористування НААН України). (129/10)

Мазуров Сергій Анатолійович, юрисконсульт І катего-
рії Бердянського міського центру зайнятості: «Державне 
регулювання процесу створення високопродуктивних ро-
бочих місць в промисловості України» (08.00.03 – економі-
ка та управління національним господарством). Спецрада 
К 26.891.01 в Інституті підготовки кадрів державної служ-
би зайнятості України Мінсоцполітики України (03038), 
м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). На-
уковий керівник – Кожем’якіна С. М., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної 
економіки (Інститут підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України Мінсоцполітики України). Опоненти: 
Сундук А. М., доктор екон. наук, старший науковий спів-
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робітник, завідувач відділу проблем економіки земельних 
і лісових ресурсів (ДУ «Інститут економіки природокорис-
тування та сталого розвитку» НАН України); Петрова І. П., 
кандидат екон. наук, науковий співробітник відділу проб-
лем регуляторної політики і розвитку підприємництва (Ін-
ститут економіки промисловості НАН України). (162/10)

Помінчук Світлана Георгіївна, заступник начальника 
відділу надання соціальних послуг Новобузької районної 
філії Миколаївського обласного центру зайнятості: «Роз-
виток професійної орієнтації в системі регулювання ринку 
праці» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціаль-
на економіка і політика). Спецрада К 26.891.01 в Інституті 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України 
Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Нововок-
зальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник – Лу-
тай Л. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту (Інститут підготовки кадрів державної служ-
би зайнятості України Мінсоцполітики України). Опонен-
ти: Савченко В. А., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри управління персоналом та економіки праці 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Ткачук О. В., кан-
дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, ме-
неджменту та комерційної діяльності (Центральноукраїн-
ський національний технічний університет МОН України). 
(163/10)

Журавель Юлія Вікторівна, викладач економічних 
дисциплін Львівського державного коледжу харчових тех-
нологій Національного університету харчових технологій: 
«Стратегічне планування на підприємствах харчової про-
мисловості» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада К 
35.860.02 у Львівському регіональному інституті держав-
ного управління Національної академії державного управ-
ління при Президентові України (79491, м. Львів, смт Брю-
ховичі, вул. Сухомлинського, 16; тел. (032) 234-65-68). 
Науковий керівник – Матвіїшин Є. Г., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри економіки (Львівський регіо-
нальний інститут державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові України). 
Опоненти: Шимановська-Діанич Л. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту (Полтавський 
університет економіки і торгівлі); Попадинець Н. М., кан-
дидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу 
регіональної економічної політики (Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України). (200/10)

Ткаченко Олександр Олександрович, заступник місь-
кого голови Трускавецької міськради: «Потенціал просто-
рової інтеграції бізнесу у забезпеченні соціально-еконо-
мічного розвитку регіону» (08.00.05 – розвиток продук-
тивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 35.154.01 
у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Доліш-
нього НАН України» (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 

4; тел. (032) 270-71-68). Науковий керівник – Чорна Н. П., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри обліку і еко-
номіко-правового забезпечення агропромислового бізне-
су (Тернопільський національний економічний університет 
МОН України). Опоненти: Антонюк Д. А., доктор екон. наук, 
доцент, професор кафедри підприємництва, менеджмен-
ту організацій і логістики (Запорізький національний уні-
верситет МОН України); Яскал І. В., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та бір-
жової діяльності (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича МОН України). (232/10)

Рижок Зоряна Русланівна, лаборант кафедри зе-
мельного кадастру Львівського національного аграрного 
університету: «Удосконалення оцінки сільськогосподар-
ських угідь в умовах трансформації земельних відносин» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища). Спецрада Д 36.814.02 у 
Львівському національному аграрному університеті МОН 
України (80381, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 
224-23-35). Науковий керівник – Сохнич А. Я., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри управління земельни-
ми ресурсами (Львівський національний аграрний універ-
ситет). Опоненти: Шарий Г. І., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри автомобільних доріг, геодезії, земле-
устрою та сільських будівель (Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка); Каспере-
вич Л. В., кандидат екон. наук, завідувач лабораторії зба-
лансованого природокористування (Інститут агроекології і 
природокористування НААН України). (234/10)

Бабіна Олена Вікторівна, молодший науковий спів-
робітник відділу «Соціальне управління» проблемної НДЛ 
сучасних управлінських технологій науково-дослідного 
сектору Херсонського національного технічного універси-
тету: «Формування системи управління змінами на підпри-
ємстві в контексті результуючого лідерства» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 67.052.05 у Херсон-
ському національному технічному університеті МОН Укра-
їни (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 
32-69-10). Науковий керівник – Савін С. Ю., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та марке-
тингу (Херсонський національний технічний університет 
МОН України). Опоненти: Ігнатьєва І. А., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри маркетингу та управління 
бізнесом (Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» МОН України); Тюхтенко Н. А., кандидат екон. 
наук, доцент, в. о. ректора (Херсонський державний уні-
верситет МОН України). (236/10)

Юрченко Аліна Юріївна, старший викладач кафедри 
фінансів і кредиту Міжнародного класичного університету 
імені Пилипа Орлика: «Формування та підвищення рівня 
економічної стійкості підприємств борошномельної галу-
зі» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 
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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 – Клименко С. О., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту 
(Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орли-
ка). Опоненти: Соловйов І. О., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри економіки і підприємництва 
(Херсонський національний технічний університет МОН 
України); Кобець С. П., кандидат екон. наук, доцент кафе-
дри економічної теорії та економічної кібернетики (Пол-
тавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка МОН України). (237/10)

Синковець Наталія Іванівна, керівник групи з між-
народних зв’язків Інституту міжнародних відносин Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка: «Розвиток міжнародної регуляторної кооперації на 
регіональних ринках робочої сили в сучасних умовах» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економіч-
ні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Вергун В. А., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри міжнародного бізне-
су (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Поручник А. М., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Самойленко А. О., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного біз-
несу (Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара). (266/10)

Бойко Володимир Володимирович, молодший науко-
вий співробітник ДУ «Інститут економіки природокорис-
тування та сталого розвитку НАН України: «Екологічна 
модернізація системи охорони атмосферного повітря ве-
ликих міст України» (08.00.06 – економіка природокорис-
тування та охорони навколишнього середовища). Спецра-
да Д 26.256.01 у ДУ «Інститут економіки природокористу-
вання та сталого розвитку НАН України» (01032, м. Київ, 
бульв. Тараса Шевченка, 60; тел. 486-91-27). Науковий 
керівник – Обиход Г. О., доктор екон. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач відділу природно-техногенної 
та екологічної безпеки (ДУ «Інститут економіки природо-
користування та сталого розвитку НАН України). Опонен-
ти: Химинець В. В., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри міжнародних економічних відносин (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН Украї-
ни); Нестеренко Г. Б., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри земельного кадастру (Львівський національний 
аграрний університет МОН України). 267/10)

Шатненко Катерина Олегівна, старший викладач ка-
федри загальної економічної теорії та економічної політи-

ки Одеського національного економічного університету: 
«Індустріалізація як форма оновлення промислового капі-
талу» (08.00.01 – економічна теорія та історія економічної 
думки). Спецрада Д 41.055.01 в Одеському національному 
економічному університеті МОН України (65082, м. Одеса, 
вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий 
керівник – Звєряков М. І., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, ректор (Одеський націо-
нальний економічний університет). Опоненти: Бодров В. Г., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри еконо-
міки підприємства (Національний університет державної 
фіскальної служби України); Летуча О. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, по-
літичної економії та управління (Національна металургійна 
академія України). (349/10)

Великсар Тетяна Ігорівна, викладач кафедри фінан-
сів Одеського національного економічного університету: 
«Фінансове забезпечення системи соціального захисту 
населення України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 41.055.01 в Одеському національному еконо-
мічному університеті МОН України (65082, м. Одеса, вул. 
Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий ке-
рівник – Баранова В. Г., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри фінансового менеджменту та фондового 
ринку (Одеський національний економічний університет). 
Опоненти: Мальований М. І., доктор екон. наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної роботи (Уманський на-
ціональний університет садівництва); Горин В. П., канди-
дат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів імені 
С. І. Юрія (Тернопільський національний економічний уні-
верситет). (350/10)

Шевчук Юлія Василівна, завідувач навчальної лабора-
торії кафедри фінансових ринків Університету державної 
фіскальної служби України: «Фінансове забезпечення роз-
витку медичного страхування в Україні» (08.00.08 – гро-
ші, фінанси і кредит). Спецрада Д 27.855.01 в Універси-
теті державної фіскальної служби України ДФС України 
(08201, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 
6-09-94). Науковий керівник – Онишко С. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри фінансових рин-
ків (Університет державної фіскальної служби України). 
Опоненти: Слободянюк О. В., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та стра-
хування (Одеський торговельно-економічний інститут); 
Степанова О. В., кандидат екон. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу дер-
жавних фінансів (ДУ «Інститут економіки та прогнозуван-
ня НАН України»). (351/10)

Хлєбнікова Інна Ібрагимівна, науковий співробітник 
відділу дослідження акцизного оподаткування НДЦ проб-
лем оподаткування та фінансового права НДІ фіскаль-
ної політики Університету державної фіскальної служби 
України: «Фіскальні та регулятивні ефекти акцизного 
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оподаткування в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і 
кредит). Спецрада Д 27.855.01 в Університеті державної 
фіскальної служби України ДФС України (08201, м. Ірпінь, 
вул. Університетська, 31; тел. (04597) 6-09-94). Науковий 
керівник – Андрущенко В. Л., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри податкової політики (Університет 
державної фіскальної служби України). Опоненти: Десят-
нюк О. М., доктор екон. наук, професор, проректор з на-
уково-педагогічної роботи (Тернопільський національний 
економічний університет); Пасічний М. Д., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри фінансів (Київський націо-
нальний торговельно-економічний університет). (356/10)

Меглей Віктор Іванович, асистент кафедри економіки 
підприємства та управління персоналом Чернівецького на-
ціонального університету імені Юрія Федьковича: «Еколо-
го-економічний розвиток аграрного сектору національної 
економіки» (08.00.03 – економіка та управління націо-
нальним господарством). Спецрада Д 71.831.02 у Поділь-
ському державному аграрно-технічному університеті МОН 
України (32301, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 
13; тел. (03849) 2-52-18). Науковий керівник – Лопатин-
ський Ю. М., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри економіки підприємства та управління персоналом 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича). Опоненти: Ходаківська О. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач відділу земельних відносин і приро-
докористування (ННЦ «Інститут аграрної економіки»); Ко-
вальчук О. Д., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри міжнародних економічних відносин та європейської 
інтеграції (Житомирський національний агроекологічний 
університет). (419/10)

Тарнавський Михайло Іванович, аспірант кафедри 
менеджменту і міжнародного підприємництва Національ-
ного університету «Львівська політехніка»: «Економічне 
оцінювання та побудова органів управління персоналом 
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» 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: Батченко Л. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри готельно-ресторанного 
бізнесу (Київський національний університет культури і 
мистецтв Міністерства культури України); Горбачова І. В., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнарод-
них економічних відносин та європейської інтеграції (Жи-
томирський національний агроекологічний університет 
МОН України). (420/10)

Мирощенко Наталія Юріївна, аспірант кафедри еко-
номіки підприємства та інвестицій Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»: «Комерціалізація ви-

сокотехнологічної продукції промислових підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 
у Національному університеті «Львівська політехніка» 
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 
(032) 258-22-10). Науковий керівник – Козик В. В., кан-
дидат екон. наук, професор, завідувач кафедри економі-
ки підприємства та інвестицій (Національний університет 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Тарасюк Г. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і 
туризму (Житомирський державний технологічний уні-
верситет МОН України); Ковтуненко Ю. В., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту (Одеський 
національний політехнічний університет МОН України). 
(421/10)

Нечипорук Наталія Віталіївна, старший викладач ка-
федри обліку та фінансів Відкритого міжнародного уні-
верситету розвитку людини «Україна»: «Бухгалтерський 
облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.870.01 у 
Національній академії статистики, обліку та аудиту Держ-
стату України (04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; тел. 484-
49-41). Науковий керівник – Шульга С. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництва 
(Національна академія статистики, обліку та аудиту Держ-
стату України). Опоненти: Крутова А. С., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страху-
вання (Харківський державний університет харчування та 
торгівлі МОН України); Чумак О. В., кандидат екон. наук, 
доцент, головний науковий співробітник відділу статисти-
ки і аналітики вищої освіти (ДНУ «Інститут освітньої аналі-
тики» МОН України). (422/10)

Дейна Антон Юрійович, аспірант кафедри бізнес-ста-
тистики та економічної кібернетики Донецького національ-
ного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця: «Енерге-
тична незалежність України: статистична оцінка, моделю-
вання та прогнозування» (08.00.10 – статистика). Спецрада 
Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та 
аудиту Держстату України (04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; 
тел. 484-49-41). Науковий керівник – Сидорова А. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри бізнес-статисти-
ки та економічної кібернетики (Донецький національний 
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). 
Опоненти: Раєвнєва О. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри статистики та економічного прогнозування 
(Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця МОН України); Іщук Я. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри статистики (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України). (424/10)

Гороховець Юлія Анатоліївна, головний бухгалтер ТОВ 
«Арніка Альтіссіма»: «Облік і аналіз нематеріальних активів 
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в системі вартісно-орієнтованого управління» (08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 26.870.01 у Національній 
академії статистики, обліку та аудиту Держстату України 
(04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1; тел. 484-49-41). Науковий 
керівник – Проскуріна Н. М., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри обліку та оподаткування (Запорізький 
національний університет МОН України). Опоненти: Леген-
чук С. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
обліку і аудиту (Житомирський державний технологічний 
університет МОН України); Чік М. Ю., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри бухгалтерського обліку (Львівський тор-
говельно-економічний університет Центральної спілки 
споживчих товариств України). (425/10)

Юрків Надія Миколаївна, асистент кафедри менедж-
менту зовнішньоекономічної діяльності ДВНЗ «Націо-
нальний лісотехнічний університет України» МОН України: 
«Управління еколого-безпечною експортною діяльністю 
лісогосподарських підприємств» (08.00.06 – економіка 
природокористування та охорони навколишнього се-
редовища). Спецрада Д 26.006.08 у ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. (044) 371-61-67). Науковий керівник – Туниця Т. Ю., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри ме-
неджменту зовнішньоекономічної діяльності (ДВНЗ «На-
ціональний лісотехнічний університет України» МОН Укра-
їни). Опоненти: Лицур І. М., доктор екон. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу комплексної 
оцінки та управління природними ресурсами (ДУ «Інститут 
економіки природокористування та сталого розвитку НАН 
України»); Ярова І. Є., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри управління (Сумський державний університет 
МОН України). (426/10)

Лебега Ольга Валеріївна, аспірант з відривом від ви-
робництва кафедри економіки підприємства Івано-Фран-
ківського національного технічного університету нафти 
і газу: «Організаційно-економічний механізм освоєння 
ресурсів природного газу із сланцевих порід» (08.00.06 – 
економіка природокористування та охорони навколиш-
нього середовища). Спецрада Д 26.006.08 у ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 
54/1; тел. (044) 371-61-67). Науковий керівник – Витвиць-
кий Я. С., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри економіки підприємства (Івано-Франківський націо-
нальний технічний університет нафти і газу МОН України). 
Опоненти: Лицур І. М., доктор екон. наук, професор, про-
відний науковий співробітник відділу комплексної оцінки 
та управління природними ресурсами (ДУ «Інститут еконо-
міки природокористування та сталого розвитку НАН Укра-
їни»); Прокіп А. В., кандидат екон. наук, доцент, експерт 
програми «Енергетика» аналітичного центру «Український 
інститут майбутнього». (427/10)

Юхименко Володимир Миколайович, асистент кафе-
дри страхування, банківської справи та ризик-менедж-
менту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Забезпечення платоспроможності страхових 
компаній в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 26.001.12 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науко-
вий керівник – Гаманкова О. О., доктор екон. наук, профе-
сор. Опоненти: Шірінян Л. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів (Національний університет 
харчових технологій); Нагайчук Н. Г., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри фінансів і банківської справи (Черкась-
кий інститут банківської справи Університету банківської 
справи НБУ). (636/10)

Ерастов Василь Ігорович, асистент кафедри страху-
вання, банківської справи та ризик-менеджменту Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка: 
«Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.001.12 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Малік М. Й., доктор екон. наук, професор, академік НААН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, завіду-
вач відділення соціально-економічних проблем розвитку 
сільських територій, завідувач відділу розвитку підприєм-
ництва і кооперації (ННЦ «Інститут аграрної економіки»). 
Опоненти: Алексєєнко Л. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри обліку та фінансів (Івано-Франківський 
ННІ менеджменту Тернопільського національного еконо-
мічного університету); Полчанов А. Ю., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри фінансів і кредиту (Житомирський 
державний технологічний університет). (637/10)

 Демяненко Катерина Анатоліївна, заступник дирек-
тора з дослідження ринків ПП «Сандра»: «Екологічний 
менеджмент у забезпеченні конкурентоспроможності під-
приємств» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
26.001.12 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601. м. Київ. вул. Во-
лоднмирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Купалова Г. І., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри екологічного менеджменту та підприєм-
ництва (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Тарасенко І. О., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-еко-
номічної безпеки (Національний університет технологій та 
дизайну); Чеснік Н. М., кандидат екон. наук, викладач еко-
номічних дисциплін (Вінницький коледж Національного 
університету харчових технологій). (638/10)

Голівер Владислав Павлович, аспірант кафедри об-
ліку, оподаткування, публічного управління та адміністру-
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вання ДВНЗ «Криворізький національний університет»: 
«Оцінка якості корпоративного управління в акціонерних 
товариствах» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 09.052.01 у ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет» МОН України (50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія 
Матусевича, 11; тел. (056) 409-06-06). Науковий керів-
ник – Нусінов В. Я., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри обліку, оподаткування, публічного управління 
та адміністрування (ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» МОН України). Опоненти: Анісімова О. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри інфор-
маційних систем управління (Донецький національний 
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); 
Погребняк А. Ю., кандидат екон. наук, старший викладач 
кафедри економіки і підприємництва (Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний ін-
ститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (639/10)

Вишневська Катерина Володимирівна, асистент ка-
федри фінансів суб’єктів господарювання та інновацій-
ного розвитку ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет»: «Оцінювання та механізм адаптації за постінду-
стріальних умов діяльності підприємства (за матеріалами 
гірничо-металургійних підприємств України)» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 09.052.01 у ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» МОН України 
(50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11; тел. 
(056) 409-06-06). Науковий керівник – Турило А. М., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, 
організації та управління підприємствами (ДВНЗ «Криво-
різький національний університет» МОН України). Опо-
ненти: Сагайдак М. П., доктор екон. наук, доцент, про-
фесор кафедри економіки та підприємництва (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України); Ілляшенко Н. С., кан-
дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та 
управління інноваційною діяльністю (Сумський держав-
ний університет МОН України). (640/10)

Крючок Сергій Іванович, здобувач кафедри економіки 
Дніпровського державного аграрно-економічного універси-
тету МОН України: «Управління стійким економічним розви-
тком сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 08.804.01 у Дніпровському 
державному аграрно-економічному університеті МОН Укра-
їни, (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 
373-70-36). Науковий керівник – Вініченко І. І., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки (Дніпров-
ський державний аграрно-економічний університет МОН 
України). Опоненти: Ульянченко О. В., доктор екон. наук, 
член-кореспондент НААН України, ректор (Харківський на-
ціональний аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН 
України); Березіна Л. М., доктор екон. наук, професор, про-

фесор кафедри економіки підприємства (Полтавська дер-
жавна аграрна академія). (641/10)

Миронова Олена Олександрівна, старший викладач 
кафедри маркетингу Дніпровського державного аграр-
но-економічного університету МОН України: «Управління 
бізнес-процесами сільськогосподарських підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.804.01 у 
Дніпровському державному аграрно-економічному уні-
верситеті МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія 
Єфремова, 25; тел. (056) 373-70-36). Науковий керів-
ник – Безус Р. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри маркетингу (Дніпровський державний аграр-
но-економічний університет МОН України). Опоненти: 
Яворська Т. І., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
(Таврійський державний агротехнологічний університет); 
Баранець Г. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент ка-
федри менеджменту (Національний технічний універси-
тет «Дніпровська політехніка»). (643/10)

Баланчук Денис Володимирович, аспірант кафедри 
банківської справи Київського національного торговель-
но-економічного університету: «Управління корпоратив-
ним сегментом банку» (08.00.08 – гроші, фінанси і кре-
дит). Спецрада Д 26.055.03 у Київському національному 
торговельно-економічному університеті МОН України 
(02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). На-
уковий керівник – Шульга Н. П., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри банківської справи (Київський 
національний торговельно-економічний університет). 
Опоненти: Кузнєцова Л. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри банківської справи (Одеський націо-
нальний економічний університет); Бортніков Г. П., кан-
дидат екон. наук, економіст з управління ризиками (ДУ 
«Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансово-
го співробітництва»). (647/10)

Біла Дарина Валеріївна, юрисконсульт ТОВ «Мізол»: 
«Регулювання діяльності страхових компаній в Україні» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.055.03 
у Київському національному торговельно-економічно-
му університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 
19; тел. (044) 544-29-31). Науковий керівник – Єрмошен-
ко А. М., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри фінансів (Київський національний торговельно-еко-
номічний університет). Опоненти: Кужелєв М. О., доктор 
екон. наук, професор, директор ННІ фінансів, банківської 
справи (Університет державної фіскальної служби Укра-
їни); Журавка О. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
(Сумський державний університет). (648/10)

Бура Віталіна Ігорівна, аспірант кафедри банківської 
справи Київського національного торговельно-економіч-
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ного університету: «Регулювання та нагляд за системно 
важливими банками» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 26.055.03 у Київському національному торго-
вельно-економічному університеті МОН України (02156, 
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий 
керівник – Шульга Н. П., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри банківської справи (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет). Опоненти: 
Рекуненко І. І., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри фінансів, банківської справи та страхування (Сум-
ський державний університет); Жердецька Л. В., кандидат 
екон. наук, доцент кафедри банківської справи (Одеський 
національний економічний університет). (649/10)

Гарбар Євгеній Сергійович, начальник відділу сегмента-
ції активів та управління майном департаменту управління 
активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: «За-
безпечення фінансової стійкості банку в умовах волатиль-
ності ринку» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада 
Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-еко-
номічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. 
Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий керівник – Іва-
сів І. Б., доктор екон. наук, професор кафедри банківської 
справи (ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: Рекуненко І. І., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування (Сумський державний 
університет); Житар М. О., кандидат екон. наук, заступник 
директора ННІ фінансів, банківської справи (Університет 
державної фіскальної служби України). (650/10)

Демиденко Владислав Ігорович, аспірант кафедри 
фінансів Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету: «Податкове регулювання розвитку 
суб’єктів малого підприємництва в Україні» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.055.03 у Київсько-
му національному торговельно-економічному університе-
ті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 
544-29-31). Науковий керівник – Чугунов І. Я., доктор екон. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри фінансів (Київський національний 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Ку-
желєв М. О., доктор екон. наук, професор, директор ННІ 
фінансів, банківської справи (Університет державної фіс-
кальної служби України); Прімєрова О. К., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри фінансів (Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»). (651/10)

Думікян Артур Камоєвич, аспірант кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету: «Фінансове забезпечення поточних видатків 
бюджетних установ» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 26.055.03 у Київському національному торго-
вельно-економічному університеті МОН України (02156, 
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий 
керівник – Канєва Т. В., кандидат екон. наук, доцент, де-

кан факультету фінансів та банківської справи (Київський 
національний торговельно-економічний університет). 
Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри фінансів (Університет митної справи та 
фінансів); Макогон І. І., кандидат екон. наук, головний 
спеціаліст департаменту прогнозування доходів бюджету 
та методології бухгалтерського обліку (Міністерство фі-
нансів України). (652/10)

Наливайко Дмитро Валентинович, фізична особа-під-
приємець: «Страхування майна у системі фінансових по-
слуг» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
26.055.03 у Київському національному торговельно-еко-
номічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. 
Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий керівник – Ка-
нєва Т. В., кандидат екон. наук, доцент, декан факультету 
фінансів та банківської справи (Київський національний 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Ре-
куненко І. І., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри фінансів, банківської справи та страхування (Сум-
ський державний університет); Житар М. О., кандидат 
екон. наук, заступник директора ННІ фінансів, банківської 
справи (Університет державної фіскальної служби Украї-
ни). (654/10)

Пасічник Володимир Андрійович, начальник управ-
ління з питань бюджетно-податкової та митної політики 
департаменту з питань фінансового та економічного роз-
витку Секретаріату Кабінету Міністрів України: «Фінансо-
во-бюджетна політика у системі макроекономічного регу-
лювання» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада 
Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-еко-
номічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. 
Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий керівник – Чу-
гунов І. Я., доктор екон. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів (Ки-
ївський національний торговельно-економічний універси-
тет). Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів (Університет митної справи та 
фінансів); Демиденко Л. М., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри фінансів (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). (655/10)

Салайчук Олександр Миколайович, начальник де-
партаменту міжнародного страхування Моторного (тран-
спортного) страхового бюро України: «Фінансовий меха-
нізм надання гарантій у системі автотранспортного стра-
хування» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада 
Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-
економічному університеті МОН України (02156, м. Київ, 
вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий керівник – 
Волосович С. В., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри фінансів (Київський національний торговельно-
економічний університет). Опоненти: Рекуненко І. І., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування (Сумський державний 
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університет); Вергелюк Ю. Ю., кандидат екон. наук, доцент 
кафедри фінансових ринків (Університет державної фіс-
кальної служби України). (656/10)

Самошкіна Ольга Анатоліївна, старший науковий спів-
робітник відділу державних фінансів Науково-дослідного 
фінансового інституту Київського національного торго-
вельно-економічного університету: «Видатки бюджету у 
системі державного регулювання соціально-економічно-
го розвитку країни» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 26.055.03 у Київському національному торго-
вельно-економічному університеті МОН України (02156, 
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий 
керівник – Чугунов І. Я., доктор екон. наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 
фінансів (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет). Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів (Університет мит-
ної справи та фінансів); Демиденко Л. М., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри фінансів (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). (657/10)

Голобородько Ярослав Олександрович, викладач 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Уманського національного університету садівництва МОН 
України: «Управління конкурентоспроможністю сільсько-
господарських підприємств» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський 
університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Акаде-
міка Вернадського, 16-в; тел. 450-99-31). Науковий керів-
ник – Бечко П. К., кандидат екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
(Уманський національний університет садівництва МОН 
України). Опоненти: Ґудзь О. Є., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри менеджменту (Державний універ-
ситет телекомунікацій МОН України); Пеняк Ю. С., канди-
дат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподат-
кування (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ 
«Університет банківської справи» МОН України). (658/10)

Попиченко Денис Андрійович, аспірант кафедри фі-
нансів, банківської справи та страхування Уманського 
національного університету садівництва МОН України: 
«Управління оборотними активами сільськогосподар-
ських підприємств» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європейський універси-
тет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вер-
надського, 16-в; тел. 450-99-31). Науковий керівник – 
Бечко П. К., кандидат екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
(Уманський національний університет садівництва МОН 
України). Опоненти: Грозний І. С., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри менеджменту та маркетингу 
(ПВНЗ «Європейський університет» МОН України); Пол-

торак А. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування (Миколаїв-
ський національний аграрний університет МОН України). 
(659/10)

Цьвок Данило Романович, аспірант кафедри теоре-
тичної та прикладної економіки Національного універси-
тету «Львівська політехніка» МОН України: «Економічне 
оцінювання та забезпечення конкурентних переваг під-
приємств» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН 
України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. 
(044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий керівник – По-
плавська Ж. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри теоретичної та прикладної економіки (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка» МОН Украї-
ни). Опоненти: Яців І. Б., доктор екон. наук, доцент кафе-
дри статистики та аналізу, проректор з наукової роботи 
(Львівський національний аграрний університет МОН 
України); Забуранна Л. В., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри менеджменту імені професора 
Й. С. Завадського (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України МОН України). (660/10)

Стецюк Людмила Сергіївна, молодший науковий 
співробітник відділу обліку та оподаткування ННЦ «Ін-
ститут аграрної економіки»: «Розвиток аналізу господар-
ської діяльності сільськогосподарських підприємств» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.02 у 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 
258-31-80). Науковий керівник – Жук Н. Л., кандидат 
екон. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу обліку та оподаткування 
(ННЦ «Інститут аграрної економіки»). Опоненти: Коваль-
чук Т. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри обліку, аналізу і аудиту (Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича); Томчук О. Ф., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри аналізу та 
статистики (Вінницький національний аграрний універси-
тет). (661/10)

Шабельник Людмила Юріївна, менеджер з розвитку 
торгової марки ТОВ «Нестле Україна»: «Удосконалення 
регулювання стандартизації та сертифікації промислової 
продукції в Україні» (08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством). Спецрада Д 26.867.02 в Інсти-
туті законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, 
пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, 235-96-05). 
Науковий керівник – Швець М. Я., доктор екон. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений 
діяч науки і техніки України, головний науковий співробіт-
ник (Інститут законодавства Верховної Ради України). Опо-
ненти: Сухоруков А. І., доктор екон. наук, професор, про-
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фесор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної 
галузі (Видавничо-поліграфічний інститут Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Андрощук Г. О., канди-
дат екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, 
завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку 
науки і технологій (НДІ інтелектуальної власності НАПрН 
України). (662/10)

Зіньцьо Юлія Володимирівна, асистент кафедри 
маркетингу Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка: «Управління маркетинговою діяльністю 
фермерських господарств України» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада Д 
35.051.01 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універ-
ситетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – 
Майовець Є. Й., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу (Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка). Опоненти: Маркіна І. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
(Полтавська державна аграрна академія); Саламін О. С., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри економіки підпри-
ємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І. В. Попо-
вича (Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). (663/10)

Теслюк Софія Анатоліївна, асистент кафедри фі-
нансів та кредиту Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки: «Фінансові ресурси не-
державних пенсійних фондів в Україні» (08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит). 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 керівник – Ліпич Л. Г., доктор екон. наук, 
професор, декан факультету економіки та управління 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки). Опоненти: Маргасова В. Г., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту (Чернігівський національний тех-
нологічний університет); Петрушка О. В., кандидат екон. 
наук, старший викладач кафедри фінансів імені С. І. Юрія 
(Тернопільський національний економічний університет). 
(664/10)

Доценко Вікторія Юріївна, викладач кафедри демо-
графії, трудових відносин і соціальної політики ПВНЗ 
«Львівський університет бізнесу та права»: «Організа-
ційно-економічні засади забезпечення ефективної охо-
рони здоров’я як складової сталого соціального роз-
витку України» (08.00.07 – демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика). Спецрада Д 35.140.01 у 
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» (79021, 
м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. (0322) 92-87-08, 92-
87-06). Науковий керівник – Янковська Л. А., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування (ПВНЗ «Львівський університет біз-
несу та права»). Опоненти: Гальків Л. І., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту організацій 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України); Федоришина Л. М., кандидат екон. наук, доцент, 
науковий співробітник відділу дослідження митних ризи-
ків (Науково-дослідний центр митної справи НДІ фіскаль-
ної політики Університету державної фіскальної служби 
України). (665/10)

Охримович Мар’яна Михайлівна, головний спеціаліст 
Львівського територіального управління Національного 
антикорупційного бюро України: «Інвестиційна безпека 
України: діагностика стану та механізми забезпечення» 
(21.04.01 – економічна безпека держави). Спецрада Д 
35.725.04 у Львівському державному університеті вну-
трішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Горо-
доцька, 26; тел. (032) 295-47-74). Науковий керівник – 
Ревак І. О., доктор екон. наук, доцент, декан факультету 
управління та економічної безпеки (Львівський держав-
ний університет внутрішніх справ). Опоненти: Ляшен-
ко О. М., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри менеджменту (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»); Флейчук М. І., доктор екон. наук, профе-
сор, провідний науковий співробітник (Регіональна філія 
Національного інституту стратегічних досліджень у м. 
Львові). (667/10)

Васильєва Валентина Юліївна, провідний фахівець 
сектору маркетингу та інновацій в освіті відділу марке-
тингу та інноваційної політики Одеського національного 
політехнічного університету: «Формування інтелекту-
ального потенціалу інноваційно-орієнтованого промис-
лового підприємства на засадах бізнес-партнерства» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 в 
Одеському національному політехнічному університеті 
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. 
(048) 705-84-31). Науковий керівник – Ткач К. І., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри адміністративно-
го менеджменту та проблем ринку (Одеський національ-
ний політехнічний університет МОН України). Опоненти: 
Отенко В. І., доктор екон. наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи (Харківський національ-
ний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН 
України); Козик В. В., кандидат екон. наук, професор, за-
відувач кафедри економіки підприємства та інвестицій 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України). (668/10)

Солдаткіна Анна Віталіївна, викладач кафедри еконо-
мічної теорії Одеської національної академії зв’язку імені 
О. С. Попова: «Стратегічне планування розвитку інфор-
маційного сектору національної економіки» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
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Спецрада Д 41.052.10 в Одеському національному по-
літехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, 
просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-31). Науковий керів-
ник – Осипов В. М., доктор екон. наук, професор, старший 
науковий співробітник відділу міжрегіонального еконо-
мічного розвитку Українського Причорномор’я (Інститут 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України). Опоненти: Макарова М. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності в економічних системах (ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і тор-
гівлі»); Шапошников К. С., доктор екон. наук, професор, 
директор (Причорноморський НДІ економіки та іннова-
цій). (669/10)

Авдієнко Яна Анатоліївна, викладач кафедри марке-
тингу Одеського національного економічного універси-
тету: «Субконтрактація як форма маркетингової діяль-
ності промислових підприємств» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 41.055.03 в Одеському націо-
нальному економічному університеті МОН України (65082, 
м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). 
Науковий керівник – Литовченко І. Л., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри маркетингу (Одеський 
національний економічний університет). Опоненти: Ре-
шетнікова І. Л., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри маркетингу (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Свірі-
дова С. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
економіки підприємств (Одеський національний політех-
нічний університет). (670/10)

Зіньковська Дар’я Володимирівна, викладач кафе-
дри маркетингу Одеського національного економічного 
університету: «Маркетинговий аудит олійно-жирових під-
приємств» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 41.055.03 в Одеському національному економічному 
університеті МОН України (65082, м. Одеса, вул. Преоб-
раженська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий керівник – 
Андрєєва Н. М., доктор екон. наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри маркетингу (Одеський 
національний економічний університет). Опоненти: Не-
стеренко С. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри організації та управління соціально-економічни-
ми системами (Таврійський державний агротехнологічний 
університет); Купріна Н. М., кандидат екон. наук, доцент, 
декан факультету економіки, бізнесу і контролю (Одеська 
національна академія харчових технологій). (671/10)

Демків Юлія Михайлівна, фінансовий аналітик-юрис-
консульт/заступник директора по загальних питаннях ТОВ 
«Паритет-ЮГ», м. Одеса: «Управління якістю банківських 
послуг» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада 
Д 55.051.06 у Сумському державному університеті МОН 

України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 
(0542) 64-04-99). Науковий керівник – Лєонов С. В., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри економічної 
кібернетики (Сумський державний університет). Опонен-
ти: Заруцька О. П., доктор екон. наук, завідувач кафедри 
грошового обігу та банківської справи (Університет митної 
справи та фінансів МОН України); Чернявський І. Б., кан-
дидат екон. наук, директор (Сумська філія ПАТ КБ «При-
ватбанк»). (672/10)

Койло Вікторія Василівна, менеджер із зовнішньо-
економічної діяльності TOB «КВК «Ділові перспективи»: 
«Формування фінансової безпеки України під впливом 
залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових 
організацій» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецра-
да Д 55.051.06 у Сумському державному університеті МОН 
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 
тел. (0542) 64-04-99). Науковий керівник – Школьник І. О., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування (Сумський державний 
університет). Опоненти: Нечипорук Л. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри економічної теорії 
(Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого); Карапетян О. М., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри економічної безпеки та фінансових роз-
слідувань (Тернопільський національний економічний уні-
верситет). (673/10)

Зосимова Анастасія Володимирівна, молодший на-
уковий співробітник науково-дослідного сектору Харків-
ського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця: «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
оцінювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій 
конкурентоспроможності підприємства» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у Харківському 
національному економічному університеті імені Семена 
Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 
9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керівник – Моска-
ленко Н. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
митної справи та оподаткування (Харківський національ-
ний економічний університет імені Семена Кузнеця). Опо-
ненти: Васильківський Д. М., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 
(Хмельницький національний університет); Носач Л. Л., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та 
маркетингу (Харківський національний аерокосмічний уні-
верситет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»). (675/10)

Водовозов Євгеній Наумович, заступник Харківського 
міського голови з питань інфраструктури міста: «Органі-
заційно-економічний механізм реструктуризації підпри-
ємств міського електричного транспорту» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 64.089.01 у Харківському 
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національному університеті міського господарства імені 
О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Мар-
шала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий керів-
ник – Палант О. Ю., доктор екон. наук, доцент кафедри 
економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіо-
нального розвитку (Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: 
Зборовська О. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування (За-
порізький національний університет МОН України); Ники-
форук О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу 
розвитку виробничої інфраструктури (ДУ «Інститут еконо-
міки та прогнозування НАН України»). (676/10)

Гой Василь Васильович, асистент кафедри економі-
ки підприємств міського господарства Харківського на-
ціонального університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова: «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
антикризового управління корпоративними підприємства-
ми» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.089.01 у 
Харківському національному університеті міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науко-
вий керівник – Васильєв О. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економічного консалтингу (Харківський 
національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова). Опоненти: Погорелов Ю. С., доктор екон. 
наук, доцент, радник члена Рахункової палати України; Ка-
раїм М. М., кандидат екон. наук, асистент кафедри фінансо-
во-економічної безпеки, обліку і оподаткування (Українська 
академія друкарства МОН України). (677/10)

Абдуллаєва Анастасія Євгеніївна, асистент кафедри 
фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету МОН України: «Формування організаційно-еко-
номічного механізму управління фінансовими ресурсами 
підприємства» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 70.052.01 у Хмельницькому національному університеті 
МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 
11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий керівник – Ниж-
ник В. М., доктор екон. наук, професор, проректор з на-
уково-педагогічної роботи (Хмельницький національний 
університет МОН України). Опоненти: Подольчак Н. Ю., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри адміні-
стративного та фінансового менеджменту (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України); Саль-
кова І. Ю., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
економіки (Вінницький національний аграрний універси-
тет МОН України). (681/10)

Піщик Олександр Володимирович, заступник гене-
рального директора ТОВ «Вінницябуд»: «Стратегії та ме-
ханізми реалізації соціальної політики у забезпеченні жит-

лом населення» (08.00.07 – демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика). Спецрада Д 70.052.01 у 
Хмельницькому національному університеті МОН України 
(29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 
72-64-35). Науковий керівник – Чорна Л. О., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин (Хмельницький національний університет 
МОН України). Опоненти: Брич В. Я., доктор екон. наук, 
професор, директор ННІ інноваційних освітніх технологій 
(Тернопільський національний економічний університет 
МОН України); Шишкін В. С., кандидат екон. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
сектору досліджень рівня життя населення (Інститут де-
мографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 
України). (682/10)

Журба Олександр Миколайович, аспірант кафедри 
економічної теорії та конкурентної політики Київського 
національного торговельно-економічного університету: 
«Валютно-курсова політика у системі економічної безпеки 
держави» (08.00.01 – економічна теорія та історія еконо-
мічної думки). Спецрада К 26.055.05 у Київському націо-
нальному торговельно-економічному університеті МОН 
України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-
72). Науковий керівник – Лагутін В. Д., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економічної теорії та кон-
курентної політики (Київський національний торговель-
но-економічний університет). Опоненти: Варналій З. С., 
доктор екон. наук, професор кафедри фінансів (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Кричевська Т. О., кандидат екон. наук, старший науковий 
співробітник (ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України»). (684/10)

Ігнатенко Тетяна Сергіївна, аспірант кафедри еконо-
міки та менеджменту ДВНЗ «Університет банківської спра-
ви» МОН України: «Політика формування середнього кла-
су в умовах змін» (08.00.07 – демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика). Спецрада К 26.891.01 в 
Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості 
України Мінсоцполітики України (03038, м. Київ, вул. Ново-
вокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник – 
Кравченко І. С., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки та менеджменту (ДВНЗ «Університет 
банківської справи» МОН України). Опоненти: Петро-
ва І. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
маркетингу та поведінкової економіки (ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК» МОН України); Черенько Л. М., 
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач сектору досліджень рівня життя населення відді-
лу моделювання соціально-економічних процесів і струк-
тур (Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи НАН України). (685/10)

Бутусов Олександр Дмитрович, старший викладач 
кафедри фінансів, економіки та інформаційних техноло-
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гій Карпатського університету імені Августина Волошина 
МОН України: «Моніторинг конкурентоспроможності регі-
ону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональ-
на економіка). Спецрада К 61.051.02 у ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет» МОН України (88000, 
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). На-
уковий керівник – Готра В. В., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри економіки і підприємництва (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України). 
Опоненти: Проскура В. Ф., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту та управління економіч-
ними процесами (Мукачівський державний університет 
МОН України); Сембер С. В., кандидат екон. наук, доцент, 
директор (Закарпатський регіональний центр соціаль-
но-економічних і гуманітарних досліджень НАН України). 
(686/10)

Таран Антон Юрійович, асистент кафедри міжнарод-
них економічних відносин Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Технологічне 
лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада К 64.051.25 у Харківському національ-
ному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науко-
вий керівник – Довгаль О. А., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри міжнародних економічних відносин 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). Опоненти: Федірко О. А., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри європейської економіки і бізнесу 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Когут М. В., канди-
дат екон. наук, в. о. доцента кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин та маркетингу (Львівський національний 
аграрний університет МОН України). (687/10)

Бабарицький Олександр Васильович, старший викла-
дач кафедри загальновійськових дисциплін Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: 
«Формування стратегії ефективного менеджменту про-
мислових підприємств на засадах управління витратами 
на персонал» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
К 64.108.05 в Українській інженерно-педагогічній акаде-
мії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 
16; тел. (057) 733-79-30). Науковий керівник – Гавкало-
ва Н. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри державного управління, публічного адміністрування 
та регіональної економіки (Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця). Опонен-
ти: Дикань В. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки та управління виробничим та комер-
ційним бізнесом (Український державний університет за-
лізничного транспорту); Амосов О. Ю., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економічної теорії і фінансів 
(Харківський регіональний інститут державного управлін-

ня Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України). (689/10)

Бабич Тетяна Юріївна, старший викладач кафедри 
економічної кібернетики Національного університету 
водного господарства та природокористування: «Мате-
матичне моделювання економічної ефективності зерно-
виробництва в Україні» (08.00.11 – математичні методи, 
моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада 
Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 272-54-20). 
Науковий керівник – Грицюк П. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економічної кібернети-
ки (Національний університет водного господарства та 
природокористування МОН України). Опоненти: Бабен-
ко В. О., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри міжнародного бізнесу та економічної теорії (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України); Негрей М. В., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри економічної кібернетики (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України). (693/10)

Кабанова Олена Олександрівна, старший викладач 
кафедри маркетингу та підприємництва Класичного при-
ватного університету: «Концептуальні основи формування 
іміджевої економіки» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). Спецрада Д 17.127.01 
у Класичному приватному університеті (69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 764-57-15). На-
уковий керівник – Томарева-Патлахова В. В., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту (Класичний 
приватний університет). Опоненти: Хамініч С. Ю., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри економічної те-
орії та маркетингу (Дніпровський національний універси-
тет імені Олеся Гончара); Якименко-Терещенко Н. В., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри економічно-
го аналізу та обліку (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). (695/10)

Кулько-Лабинцева Інна Володимирівна, старший ви-
кладач кафедри економіки Класичного приватного уні-
верситету: «Об’єктивно-суб’єктивний підхід до функці-
онування основних засобів промислових підприємств» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватно-
му університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
70-б; тел. (061) 764-57-15). Науковий керівник – Кучеро-
ва Г. Ю., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
економіки (Класичний приватний університет). Опоненти: 
Васильківський Д. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри міжнародних економічних відносин (Хмельниць-
кий національний університет МОН України); Грозний І. С., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менедж-
менту (ПВНЗ «Європейський університет»). (696/10)
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Грищук Надія Вікторівна, асистент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Вінницького національ-
ного аграрного університету: «Фінансове забезпечення 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підпри-
ємств» (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: 
Прокопенко Н. С., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів, обліку та оподаткування (ПВНЗ «Євро-
пейський університет»); Дем’яненко І. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри фінансів (Національний уні-
верситет харчових технологій). (699/10)

Мільман Леонід Михайлович, директор ТОВ «Золотий 
Центр»: «Роль сектору домашніх господарств у форму-
ванні ВВП України» (08.00.03 – економіка та управління 
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 – Шинкарук Л. В., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри ви-
робничого та інвестиційного менеджменту (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Прокопа І. В., доктор екон. наук, професор, го-
ловний науковий співробітник відділу економіки і політики 
аграрних перетворень (ДУ «Інститут економіки та прогно-
зування НАН України»); Лопатинський Ю. М., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки підприєм-
ства та управління персоналом (Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича). (700/10)

Любачівська Роксоляна Зіновіївна, аспірант з від-
ривом від виробництва кафедри європейської інтеграції 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»: «Формування високотехноло-
гічних кластерів в біоекономіці ЄС» (08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини). Спец-
рада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН Укра-
їни (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-
63-58). Наукові керівники: Ткаленко С. І., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції 
(ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Едгардо Сіка, 
доктор філософії (Ph.D) з економіки та технологій ста-
лого розвитку, асистент професора кафедри економіки 
(Університет Фоджа, м. Фоджа, Італійська Республіка). 
Опоненти: Войнаренко М. П., доктор екон. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, перший проректор, 
проректор з науково-педагогічної та наукової роботи 
(Хмельницький національний університет МОН України); 

Хмара М. П., кандидат екон. наук, доцент кафедри між-
народного бізнесу (Інститут міжнародних відносин Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка МОН України). (701/10)

Проценко Ярослав Володимирович, аспірант кафедри 
готельно-ресторанного бізнесу Київського національного 
торговельно-економічного університету: «Управління фі-
нансовою стабільністю підприємства готельного господар-
ства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у 
Київському національному торговельно-економічному уні-
верситеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. 
(044) 531-49-72). Науковий керівник – Бланк І. О., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри економіки та фі-
нансів підприємства (Київський національний торговельно-
економічний університет). Опоненти: Момот Т. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансово-еко-
номічної безпеки, обліку і аудиту (Харківський національ-
ний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
МОН України); Гавловська Н. І., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри менеджменту, адміністрування та го-
тельно-ресторанної справи (Хмельницький національний 
університет МОН України). (702/10)

Попик Олег Володимирович, аспірант відділу еко-
номічного регулювання природокористування Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України: «Екологоорієнтоване управління урбанізованими 
територіями» (08.00.06 – економіка природокористуван-
ня та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 
41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-еколо-
гічних досліджень НАН України (65044, м. Одеса, Фран-
цузький бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). Науковий керів-
ник – Хумарова Н. І., доктор екон. наук, старший науковий 
співробітник, вчений секретар (Інститут проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України). Опонен-
ти: Бистряков І. К., доктор екон. наук, професор, заступ-
ник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку» НАН України); 
Черчик Л. М., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри менеджменту (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). (703/10)

Тютюнник Ганна Олексіївна, молодший науковий 
співробітник відділу економічного регулювання приро-
докористування Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України: «Економіко-орга-
нізаційне забезпечення концентрації екологічно чистих 
сільськогосподарських земель» (08.00.06 – економіка 
природокористування та охорони навколишнього се-
редовища). Спецрада Д 41.177.01 в Інституті проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
(65044, м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. (048) 722-
66-11). Науковий керівник – Купінець Л. Є., доктор екон. 
наук, професор, завідувач відділу економіко-екологічних 
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проблем приморських регіонів (Інститут проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України). Опонен-
ти: Ходаківська О. В., доктор екон. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач відділу земельних відносин та 
природокористування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
НААН України); Зіновчук Н. В., доктор екон. наук, профе-
сор, провідний науковий співробітник лабораторії еколо-
гічного менеджменту (Інститут агроекології і природоко-
ристування НААН України). (704/10)

Бродовська Ілона Валентинівна, аспірант кафедри 
економічної теорії, національної та міжнародної економіки 
Класичного приватного університету: «Розвиток стратегії 
національної екологічної політики в Україні» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному 
технологічному університеті МОН України (14035, м. Чер-
нігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий 
керівник – Дикан М. І., кандидат екон. наук, доцент, за-
відувач кафедри економіки і менеджменту Чернівецького 
факультету (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: 
Ільяшенко В. А., доктор екон. наук, професор, головний 
науковий співробітник сектору економічних проблем за-
конотворення відділу комплексних проблем державотво-
рення (Інститут законодавства Верховної Ради України); 
Смаглюк А. А., кандидат екон. наук, заступник декана фа-
культету соціально-економічного управління (Харківський 
регіональний інститут державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові 
України). (706/10)

Жураківський Євген Станіславович, старший викла-
дач кафедри менеджменту ПВНЗ «Вінницький фінансо-
во-економічний університет»: «Забезпечення регіональної 
економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституцій-
них трансформацій» (08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у 
Чернігівському національному технологічному університе-
ті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 
(0462) 66-51-03). Науковий керівник – Козловський С. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри підпри-
ємництва, корпоративної та просторової економіки (Доне-
цький національний університет імені Василя Стуса МОН 
України, м. Вінниця). Опоненти: Скидан О. В., доктор екон. 
наук, професор, ректор (Житомирський національний аг-
роекологічний університет МОН України); Курмаєв П. Ю., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, 
обліку та економічної безпеки (Уманський державний пе-
дагогічний університет імені Павла Тичини МОН України). 
(707/10)

Рябий Ростислав Алікович, викладач кафедри фінан-
сів і кредиту ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»: «Фі-
нансове забезпечення капітальних інвестицій підприємств 
АПК» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 

79.051.04 у Чернігівському національному технологічному 
університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник – Сма-
гін В. Л., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
інвестиційної діяльності (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України). Опоненти: Ткаченко Н. В., доктор екон. наук, про-
фесор, заступник директора з навчальної роботи Інституту 
післядипломної освіти (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка МОН України); Хрущ Н. А., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування (Хмельницький націо-
нальний університет МОН України). (708/10)

Тарасенко Олена Олександрівна, асистент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського 
національного технологічного університету: «Формування 
депозитної поведінки домогосподарств на ринку фінансо-
вих послуг України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному тех-
нологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керів-
ник – Дубина М. В., кандидат екон. наук, доцент, докто-
рант кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
(Чернігівський національний технологічний університет 
МОН України). Опоненти: Прокопенко В. Ю., доктор екон. 
наук, професор, директор (Міжнародний інститут інно-
ваційних освітніх технологій); Гнєушева В. О., кандидат 
екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування (Запорізький інститут економіки та інфор-
маційних технологій). (710/10)

Валуйський Іван Анатолійович, асистент кафедри 
економіки, підприємництва та управління підприємства-
ми Дніпровського національного університету імені Оле-
ся Гончара: «Трансформація бюджетної політики України 
у кризовий період» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада К 08.051.17 у Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 744-24-97). На-
уковий керівник – Грабчук О. М., доктор екон. наук, до-
цент, завідувач кафедри фінансів (Дніпровський націо-
нальний університет імені Олеся Гончара МОН України). 
Опоненти: Васильєва Т. А., доктор екон. наук, професор, 
директор ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені 
Олега Балацького (Сумський державний університет); 
Пасічний М. Д., кандидат екон. наук, доцент кафедри фі-
нансів (Київський національний торговельно-економічний 
університет). (712/10)

Луцій Калина Миколаївна, асистент кафедри марке-
тингу та міжнародної торгівлі Національного університету 
біоресурсів і природокористування України: «Маркетинг 
партнерських відносин м’ясопереробних підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.004.01 у 
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Національному університеті біоресурсів і природокорис-
тування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – 
Ларіна Я. С., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри маркетингу та міжнародної торгівлі (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Шафалюк О. К., доктор екон. наук, професор, 
декан факультету маркетингу (ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на»); Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент ка-
федри обліку і аудиту (Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка). (713/10)

Олійник Андрій Михайлович, аспірант кафедри теоре-
тичної та прикладної економіки Національного універси-
тету «Львівська політехніка» МОН України: «Формування 
стратегії розвитку підприємств малого та середнього 
бізнесу» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада 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 – 
Кашуба Я. М., доктор екон. наук, доцент, голова Державної 
служби зайнятості України. Опоненти: Ткачук В. І., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки і під-
приємництва (Житомирський національний агроекологіч-
ний університет МОН України); Кропивко М. М., доктор 
екон. наук, старший науковий співробітник, заступник 
академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і про-
довольства НААН України. (719/10)

Наберухін В’ячеслав Аркадійович, молодший науковий 
співробітник відділу обліку та оподаткування ННЦ «Інститут 
аграрної економіки»: «Обліково-аналітичне забезпечення 
процесів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 
в аграрній сфері» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
26.350.02 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН Укра-
їни (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-
43-21, 258-31-80). Науковий керівник – Бездушна Ю. С., кан-
дидат екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу обліку та оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН України). Опоненти: Шевчук В. О., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри аудиту та під-
приємництва (Національна академія статистики, обліку та 
аудиту Держстату України); Жураковська І. В., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Луцький 
національний технічний університет МОН України). (720/10)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Шепетяк Оксана Тарасівна, провідний спеціаліст від-

ділу тарифного регулювання департаменту економічного 
аналізу Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері зв’язку та інформатизації: «Становлення 
та сучасний стан східних неортодоксальних та східних ка-
толицьких церков» (09.00.11 – релігієзнавство). Спецра-

да Д 26.161.03 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди 
НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; 
тел. (044) 279-48-12). Науковий керівник – Яроцький П. Л., 
доктор філософ. наук, професор, провідний науковий спів-
робітник відділу історії релігії та практичного релігієзнав-
ства Відділення релігієзнавства (Інститут філософії імені 
Г. С. Сковороди НАН України). Опоненти: Кондратьєва І. В., 
доктор філософ. наук, доцент, доцент кафедри релігієз-
навства (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Мартич Р. В., кандидат філософ. наук, доцент 
кафедри філософії (Історико-філософський факультет Ки-
ївського університету імені Бориса Грінченка). (175/10)

Стокаліч Ігор Святославович, молодший науковий 
співробітник Центру гуманітарної освіти НАН України: «Со-
ціокультурні трансформації в релігійній філософії кінця 
XIX – початку XX століття» (09.00.05 – історія філософії). 
Спецрада К 26.053.13 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Суходуб Т. Д., кандидат філософ. наук, доцент, 
доцент кафедри філософії науки та культурології (Центр 
гуманітарної освіти НАН України). Опоненти: Аляєв Г. Є., 
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри фі-
лософії і соціально-політичних дисциплін (Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондра-
тюка); Адаменко Н. Б., кандидат філософ. наук, доцент, 
доцент кафедри філософії (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). (497/10)

Ворожейкін Євген Петрович, аспірант кафедри куль-
турології Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Візуальні стратегії сучасної екран-
ної культури: філософсько-антропологічний аспект» 
(09.00.04 – філософська антропологія, філософія куль-
тури). Спецрада К 26.053.13 у Національному педагогіч-
ному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). На-
уковий керівник – Мєднікова Г. С., доктор філософ. наук, 
професор, професор кафедри культурології Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
Опоненти: Лютий Т. В., доктор філософ. наук, доцент, 
професор кафедри філософії та релігієзнавства (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія»); 
Покулита І. К., кандидат філософ. наук, доцент, доцент 
кафедри філософії (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»). (505/10)

Абдрахманова Міра Жуматівна, тимчасово не працює: 
«Націєтворчі та культуротворчі чинники української куль-
тури кінця XIX – початку XX століття в контексті модерного 
історико-філософського дискурсу» (09.00.05 – історія фі-
лософії). Спецрада К 26.053.13 у Національному педаго-
гічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). На-
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уковий керівник – Сторожук С. В., доктор філософ. наук, 
професор, професор кафедри філософії (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Сторіжко Л. В., доктор філософ. наук, профе-
сор, професор кафедри філософії (Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»); Поперечна Г. А., кандидат філо-
соф. наук, доцент, доцент кафедри філософії та еконо-
мічної теорії (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка). (635/10)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Цар Іванна Миколаївна, молодший науковий співро-

бітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвіс-
тики Інституту української мови НАН України: «Українське 
повсякденне мовлення в міському молодіжному середо-
вищі: структура і функціонування» (10.02.01 – україн-
ська мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інституті української 
мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 
4; тел. (044) 279-18-85). Науковий керівник – Соколо-
ва С. О., доктор філол. наук, професор, провідний на-
уковий співробітник відділу стилістики, культури мови та 
соціолінгвістики (Інститут української мови НАН України). 
Опоненти: Ткач Л. О., доктор філол. наук, професор, за-
відувач кафедри сучасної української мови (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича); Під-
куймуха Л. М., кандидат філол. наук, старший викладач 
кафедри української мови (Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»). (42/10)

Ніколаєнко Світлана Володимирівна, старший викла-
дач кафедри англійської мови факультету перекладачів 
Київського національного лінгвістичного університету: 
«Поетика любовної лірики Едмунда Спенсера: образні 
домінанти та жанрові модифікації» (10.01.04 – літерату-
ра зарубіжних країн). Спецрада К 26.054.06 у Київському 
національному лінгвістичному університеті МОН України 
(03680, м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. 
(044) 287-33-72). Науковий керівник – Висоцька Н. О., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри теорії 
та історії світової літератури імені професора В. І. Фесен-
ко (Київський національний лінгвістичний університет). 
Опоненти: Торкут Н. М., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології та зарубіжної 
літератури (Інститут іноземної філології Класичного при-
ватного університету); Щербина М. А., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри перекладу (Дніпровський 
державний технічний університет). (89/10)

Івко Олександр Сергійович, викладач Кременчуцького 
педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка: «Дієслівна 
універбація в російській мові: структурно-семантичний 
аналіз» (10.02.02 – російська мова). Спецрада К 08.051.05 
у Дніпровському національному університеті імені Олеся 
Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагарі-
на, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий керівник – Дья-

чок Н. В., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри 
загального та слов’янського мовознавства (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: 
Попов С. Л., доктор філол. наук, доцент, професор кафе-
дри російської мови (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна); Тукова Т. В., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри українознавства та гумані-
тарної підготовки (ВДНЗУ «Українська медична стомато-
логічна академія»). (93/10)

 
Шугаєв Андрій Володимирович, викладач кафедри 

англійської філології та перекладу Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка: «Імідж ООН 
у сучасному англомовному медіа-дискурсі: когнітивно-
прагматичний аспект» (10.02.04 – германські мови). Спец-
рада К 67.051.05 у Херсонському державному університеті 
МОН України (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; 
тел. (0552) 32-67-05). Науковий керівник – Мосієнко О. В., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англій-
ської філології та перекладу (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Шевченко І. С., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри ділової 
іноземної мови та перекладу (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Стодолінська Ю. В., кан-
дидат філол. наук, старший викладач кафедри англійської 
філології (Чорноморський національний університет імені 
Петра Могили). (120/10)

Гайданка Діана Володимирівна, старший викладач 
кафедри англійської філології Ужгородського національ-
ного університету: «Оказіональне словотворення у сучас-
ному англомовному кінодискурсі: лінгвокогнітивний і ко-
мунікативно-когнітивний аспекти» (10.02.04 – германські 
мови). Спецрада К 67.051.05 у Херсонському державному 
університеті МОН України (73000, м. Херсон, вул. Універ-
ситетська, 27; тел. (0552) 32-67-05). Науковий керівник – 
Ніконова В. Г., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри англійської філології і перекладу (Київський 
національний лінгвістичний університет). Опоненти: Бя-
лик В. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач кафе-
дри теорії і практики перекладу (Чернівецький національ-
ний університет); Ткаченко Л. Л., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри практики іноземних мов (Херсон-
ський державний університет). (121/10)

Приходько Інна Володимирівна, аспірант кафедри 
англійської мови та методики її викладання Херсонсько-
го державного університету: «Динаміка концепту КАНАДА 
в поетичній картині світу (на матеріалі канадських ан-
глійськомовних віршованих текстів XVIII – XXI століть)» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 67.051.05 у 
Херсонському державному університеті МОН України 
(73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел. (0552) 32-
67-05). Науковий керівник – Ніконова В. Г., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і 
перекладу (Київський національний лінгвістичний універ-
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ситет). Опоненти: Бондаренко Є. В., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри англійської філології (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Дойчик О. Я., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафе-
дри англійської філології (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника). (122/10)

Шуляк Ірина Михайлівна, викладач англійської мови 
Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола: «Не-
прямі мовленнєві акти у романах Патріка Вайта: лінгвос-
тилістичний та функціонально-прагматичний аспекти» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 67.051.05 у 
Херсонському державному університеті МОН України 
(73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел. (0552) 
32-67-05). Науковий керівник – Будій З. І., кандидат фі-
лол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології 
та методики навчання англійської мови (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка). Опоненти: Шевченко І. С., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови та 
перекладу (Харківський національний університет іме-
ні В. Н. Каразіна); Короткова Л. В., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри перекладознавства та прикладної 
лінгвістики (Херсонський державний університет). (123/10)

Врублевська Тетяна Василівна, викладач кафедри 
українознавства Вінницького національного медичного 
університету імені М. І. Пирогова: «Концепт «Поділля» у 
мові творів М. Стельмаха» (10.02.01 – українська мова). 
Спецрада К 20.051.02 у ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника» МОН Укра-
їни (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. 
(0342) 53-15-74). Науковий керівник – Павликівська Н. М., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри україн-
ської мови (Вінницький державний педагогічний універси-
тет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: Скаб М. В., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри історії 
і культури української мови (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича); Сімович О. І., кан-
дидат філол. наук, старший науковий співробітник відді-
лу української мови (Інститут українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України). (184/10)

Лавренчук Ярослав Юрійович, аспірант кафедри гер-
манської і фіно-угорської філології імені Г. Г. Почепцова 
Київського національного лінгвістичного університету: 
«Орфоепічна та орфофонічна варіативність англійського 
мовлення британців, американців і канадійців (експеримен-
тально-фонетичне дослідження)» (10.02.04 – германські 
мови). Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному 
лінгвістичному університеті МОН України (03680, м. Київ-
150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). 
Науковий керівник – Стеріополо О. І., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри германської і фіно-угорської 
філології імені Г. Г. Почепцова (Київський національний 
лінгвістичний університет). Опоненти: Калита А. А., доктор 

філол. наук, професор, професор кафедри теорії, практики 
та перекладу французької мови (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»); Паращук В. Ю., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її ви-
кладання (Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка). (197/10)

Вільчанська Юлія Юріївна, викладач кафедри за-
рубіжної літератури та культурології Хмельницької гума-
нітарно-педагогічної академії: «Екзистенціали письмен-
ницького досвіду в аспекті мотиву вигнанства» (10.01.06 – 
теорія літератури). Спецрада К 76.051.11 у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН 
України (58012, м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинсько-
го, 2; тел. 58-48-46). Науковий керівник – Червінська О. В., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри зару-
біжної літератури, теорії літератури та слов’янської філо-
логії (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). Опоненти: Козлик І. В., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри світової літератури і порів-
няльного літературознавства (Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника); Левчук Т. П., 
кандидат філол. наук, доцент кафедри теорії літератури та 
зарубіжної літератури (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). (207/10)

Наместюк Світлана Валеріївна, викладач кафедри 
іноземних мов ВДНЗУ «Буковинський державний медич-
ний університет»: «Генеративні моделі персоносфери кла-
сичної літературної фабули» (10.01.06 – теорія літерату-
ри). Спецрада К 76.051.11 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, 
м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2; тел. 58-48-
46). Науковий керівник – Червінська О. В., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури, 
теорії літератури та слов’янської філології (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича). Опо-
ненти: Моклиця М. В., доктор філол. наук, професор, за-
відувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки); Юрчук О. О., кандидат філол. наук, доцент, до-
цент кафедри теорії та історії світової літератури імені про-
фесора В. І. Фесенко (Київський національний лінгвістич-
ний університет). (208/10)

Никифорук Тетяна Мирославівна, викладач кафе-
дри суспільних наук та українознавства ВДНЗУ «Буко-
винський державний медичний університет»: «Поетика 
віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, ме-
талогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація)» 
(10.01.06 – теорія літератури). Спецрада К 76.051.11 у 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Ми-
хайла Коцюбинського, 2; тел. 58-48-46). Науковий керів-
ник – Бунчук Б. І., доктор філол. наук, професор, профе-
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сор кафедри української літератури, декан філологічного 
факультету (Чернівецький національний університет іме-
ні Юрія Федьковича). Опоненти: Ткаченко А. О., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри теорії літе-
ратури, компаративістики і літературної творчості (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Плющик О. В., кандидат філол. наук, доцент, завідувач 
аспірантури, докторантури (Київський університет імені 
Бориса Грінченка). (209/10)

Миронова Наталя Володимирівна, викладач кафедри 
романської і новогрецької філології та перекладу Київсько-
го національного лінгвістичного університету: «Ґендерний 
аспект поняття войовничість у сучасній французькій прозі 
(на матеріалі творчості Амелі Нотомб)» (10.02.05 – роман-
ські мови). Спецрада Д 26.054.02 у Київському національ-
ному лінгвістичному університеті МОН України (03150, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-
33-72). Науковий керівник – Корбозерова Н. М., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри романської 
філології (Інститут філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Косо-
вич О. В., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри 
романо-германської філології (Тернопільський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); 
Круковський В. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»). (329/10)

Журкова Ольга Леонідівна, викладач кафедри іно-
земної філології та перекладу Київського національного 
торговельно-економічного університету: «Мотивованість 
конотативного значення фразеологічних одиниць англій-
ської та української мов: зіставний аспект» (10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). 
Спецрада Д 26.054.02 у Київському національному лінг-
вістичному університеті МОН України (03680, м. Київ-
150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). 
Науковий керівник – Денисова С. П., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри німецької філології та пе-
рекладу і прикладної лінгвістики (Київський національ-
ний лінгвістичний університет). Опоненти: Краснобаєва-
Чорна Ж. В., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри загального та прикладного мовознавства і 
слов’янської філології (Донецький національний уні-
верситет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Онищук М. І., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри філософії 
мови, порівняльного мовознавства та перекладу (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова). (330/10)

Кайсіна Дар’я Михайлівна, викладач кафедри пере-
кладознавства імені Миколи Лукаша Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна: «Англомовний 
дискурс ідеації: стратегії комунікативного впливу (на ма-

теріалі інтернет-платформи TED)» (10.02.04 – германські 
мови). Спецрада Д 64.051.27 у Харківському національ-
ному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-05). На-
уковий керівник – Мартинюк А. П., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри перекладознавства імені 
Миколи Лукаша (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Колегає-
ва І. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
лексикології та стилістики англійської мови (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова МОН України); 
Качмар О. Ю., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафе-
дри прикладної лінгвістики (ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет» МОН України). (340/10)

Вотінова Дар’я Олексіївна, аспірант кафедри англій-
ської філології та перекладу ННІ іноземної філології Жи-
томирського державного університету імені Івана Франка: 
«Жанрово-стилістичні та культурологічні особливості 
перекладу романів-антиутопій» (10.02.16 – перекладо- 
знавство). Спецрада Д 64.051.27 у Харківському націо-
нальному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-
51-05). Науковий керівник – Ребрій О. В., доктор філол. 
наук, доцент, завідувач кафедри перекладознавства імені 
Миколи Лукаша (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Чередничен-
ко О. І., доктор філол. наук, професор, професор кафе-
дри теорії та практики перекладу з романських мов імені 
Миколи Зерова (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України); Засєкін С. В., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвіс-
тики (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки МОН України). (341/10)

Кабірі Магда Хуссейн, аспірант кафедри перекладо-
знавства імені Миколи Лукаша Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна: «Самопрезентація 
як стратегія англомовного дискурсу» (10.02.04 – герман-
ські мови). Спецрада Д 64.051.27 у Харківському націо-
нальному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-
05). Науковий керівник – Фролова І. Є., доктор філол. наук, 
доцент, професор кафедри перекладознавства імені Ми-
коли Лукаша (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Ущина В. А., док-
тор філол. наук, доцент, професор кафедри англійської 
філології (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки МОН України); Чхетіані Т. Д., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології 
і філософії мови імені професора О. М. Мороховського 
(Київський національний лінгвістичний університет МОН 
України). (342/10)

Тарасова Світлана Олександрівна, аспірант кафедри 
англійської філології факультету іноземних мов Харків-
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ського національного університету імені В. Н. Каразіна: 
«Дискурсивна особистість дурня-сміхача у карнавально-
му просторі США та Великої Британії» (10.02.04 – герман-
ські мови). Спецрада Д 64.051.27 у Харківському націо-
нальному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-
05). Науковий керівник – Самохіна В. О., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри англійської філології 
(Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна МОН України). Опоненти: Колегаєва І. М., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри лексикології 
та стилістики англійської мови (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова МОН України); Харчен-
ко О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
теорії та практики перекладу англійської мови (Міжрегі-
ональна академія управління персоналом МОН України). 
(343/10)

Шевченко Вікторія Миколаївна, старший викладач ка-
федри ділової іноземної мови та перекладу Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інсти-
тут»: «Історична динаміка перформативних висловлень 
в німецькомовному діалогічному дискурсі ХVІ – ХХІ ст.» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 64.051.27 у Хар-
ківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-51-05). Науковий керівник – Безугла Л. Р., док-
тор філол. наук, професор, професор кафедри німецької 
філології та перекладу (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Коз-
ловський В. В., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри германської філології та перекладу (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України); Король А. А., кандидат філол. наук, доцент, до-
цент кафедри германського, загального і порівняльного 
мовознавства (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича МОН України). (344/10)

Миколишена Тетяна Вікторівна, аспірант кафедри ан-
глійської філології та перекладу ННІ іноземної філології 
Житомирського державного університету імені Івана Фран-
ка: «Мовностилістичні особливості відтворення картини 
чарівного світу Р. Дала в англо-українському перекладі» 
(10.02.16 – перекладознавство). Спецрада Д 64.051.27 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразі-
на МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-51-05). Науковий керівник – Ребрій О. В., доктор 
філол. наук, доцент, завідувач кафедри перекладознавства 
імені Миколи Лукаша (Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Демець-
ка В. В., доктор філол. наук, професор, професор кафедри 
англійської філології і перекладу (Київський національний 
лінгвістичний університет МОН України); Засєкін С. В., кан-
дидат філол. наук, доцент, доцент кафедри прикладної 
лінгвістики (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки МОН України). (345/10)

Бруско Ганна Антонівна, аспірант кафедри іспанської 
та французької філології Київського національного лінг-
вістичного університету: «Функціонування неологізмів у 
франкомовній Інтернет-комунікації» (10.02.05 – романські 
мови). Спецрада Д 26.054.02 у Київському національному 
лінгвістичному університеті МОН України (03680, м. Київ-
150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). 
Науковий керівник – Кагановська О. М., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри іспанської та фран-
цузької філології (Київський національний лінгвістичний 
університет). Опоненти: Гетьман З. О., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри романської філології Інсти-
туту філології (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Космацька Н. В., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу 
французької мови (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»). (389/10)

Айзенбарт Любомира Михайлівна, старший викла-
дач кафедри романської філології та компаративістики 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка: «Концепт галицького літературно-
го пограниччя (на матеріалі малої прози М. Яцкова, Й. 
Рота, Б. Шульца)» (10.01.06 – теорія літератури). Спец-
рада Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
18/2; тел. 272-19-02). Науковий керівник – Бистро-
ва О. О., доктор філол. наук, професор, професор кафе-
дри романської філології та компаративістики (Дрого-
бицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Назарець В. М., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри української мови та літера-
тури (Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука); Сінченко О. Д., кан-
дидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української 
літератури і компаративістики (Київський університет 
імені Бориса Грінченка). (433/10)

Журавська Оксана Валеріївна, старший викладач 
кафедри журналістики та нових медіа Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка: «Дихотомія “реального” й 
“ірреального” хронотопу як категоріальна жанрова озна-
ка українського химерного роману 2-ї половини XX ст.» 
(10.01.06 – теорія літератури). Спецрада Д 26.133.03 у 
Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. 272-19-
02). Науковий керівник – Свенцицька Е. М., доктор фі-
лол. наук, професор, професор кафедри слов’янської 
філології та журналістики (Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського). Опоненти: Бер-
надська Н. І., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри історії української літератури, теорії літератури 
та літературної творчості (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка); Стужук О. І., кандидат 
філол. наук, науковий співробітник відділу історії україн-
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ської літератури (Інститут літератури імені Тараса Шев-
ченка НАН України). (434/10)

Щербак Олена Володимирівна, аспірант кафедри 
української мови Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова: «Впливова динаміка лінгвосеміотич-
них кодів у рекламному дискурсі» (10.02.01 – українська 
мова). Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65058, 
м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-03). На-
уковий керівник – Ковалевська Т. Ю., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри української мови (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова МОН Укра-
їни). Опоненти: Загнітко А. П., доктор філол. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри 
загального та прикладного мовознавства і слов’янської 
філології (Донецький національний університет імені Ва-
силя Стуса МОН України, м. Вінниця); Олексюк О. М., кан-
дидат філол. наук, доцент кафедри загальної та приклад-
ної лінгвістики (Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського МОН України). (512/10)

Миклаш Леся Теодорівна, асистент кафедри іноземних 
мов Національного лісотехнічного університету України: 
«Структурно-семантичні параметри англомовної терміно-
системи лісового господарства» (10.02.04 – германські 
мови). Спецрада К 26.133.08 у Київському університеті імені 
Бориса Грінченка МОН України (04053, м. Київ, вул. Буль-
варно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий ке-
рівник – Іващишин О. М., кандидат філол. наук, доцент, до-
цент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Полюжин М. М., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Ужгородський 
національний університет); Редька І. А., кандидат філол. 
наук, доцент кафедри германської філології (Київський уні-
верситет імені Бориса Грінченка). (536/10)

Чумак Людмила Миколаївна, викладач кафедри ан-
глійської мови Житомирського державного університету 
імені Івана Франка: «Лексичні інновації в англомовному 
медійному дискурсі початку XXI століття: структурний 
і лінгвопрагматичний аспекти» (10.02.04 – германські 
мови). Спецрада К 26.133.08 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка МОН України (04053, м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). На-
уковий керівник – Борисенко Н. Д., кандидат філол. наук, 
доцент кафедри англійської філології та перекладу (Жи-
томирський державний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка); Якуба В. В., кандидат 
філол. наук, доцент, завідувач кафедри англійської фі-
лології та перекладу (Київський університет імені Бориса 
Грінченка). (537/10)

Ткаченко Юлія Володимирівна, аспірант кафедри 
германської філології та перекладу Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка: «Українські лінгвокультуреми у німецьких наукових 
текстах: когнітивно-дискурсивний аспект» (10.02.04 – гер-
манські мови). Спецрада Д 41.051.02 в Одеському націо-
нальному університеті імені І. І. Мечникова МОН України 
(65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-
03). Науковий керівник – Сойко І. В., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри германської філології та перекла-
ду (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). Опоненти: Петлюченко Н. В., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
№ 2 (Національний університет «Одеська юридична ака-
демія» МОН України); Васильчук Л. Ф., кандидат філол. 
наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов (Київ-
ський національний лінгвістичний університет МОН Укра-
їни). (552/10)

Глущенко Олена Володимирівна, старший викладач 
кафедри німецької філології Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова: «Розвиток та функ-
ціонування дифтонгів у німецькій мові (діахронічне до-
слідження)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 
41.051.02 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французь-
кий бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – 
Кулина І. Г., кандидат філол. наук, доцент, завідувач ка-
федри німецької філології (Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: 
Стеріополо О. І., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри германської та фіно-угорської філології (Київ-
ський національний лінгвістичний університет МОН Укра-
їни); Черняєва І. А., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри іноземних мов (Військова академія Міноборони 
України). (553/10)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Степанець Інна Олександрівна, аспірант кафедри еко-

номічної та соціальної географії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Регіональний вимір 
територіальної організації влади в Україні» (11.00.02 – еко-
номічна та соціальна географія). Спецрада Д 26.001.07 у Ки-
ївському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Олійник Я. Б., 
доктор екон. наук, професор, академік НАПН України, за-
служений діяч науки і техніки України, декан географічно-
го факультету (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Дністрянський М. С., доктор 
географ. наук, професор, професор кафедри географії 
України (Львівський національний університет імені Івана 
Франка); Маруняк Є. О., доктор географ. наук, старший на-
уковий співробітник, учений секретар, старший науковий 
співробітник сектору збалансованого розвитку та екологіч-
ної оцінки (Інститут географії НАН України). (544/10)
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Піцик Юрій Миколайович, секретар кваліфікацій-

но-дисциплінарної комісії прокурорів: «Кіберзлочини 
проти власності: кримінально-правова та кримінологіч-
на характеристика» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецра-
да К 26.142.05 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керів-
ник – Дорохіна Ю. А., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри управління безпекою, правоохоронної та 
антикорупційної діяльності (ННІ права імені князя Воло-
димира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом» МОН України). Опоненти: Бога-
тирьов І. Г., доктор юрид. наук, професор, професор ка-
федри кримінального права та кримінології (Університет 
державної фіскальної служби України); Бортник В. А., 
кандидат юрид. наук, доцент, заступник завідувача ка-
федри адміністративного, фінансового та банківського 
права (ННІ права імені князя Володимира Великого ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персона-
лом» МОН України). (6/10)

Березіна Наталя Юріївна, юрист ТОВ «Феєрія»: «Пра-
вовий режим використання та охорони мисливських угідь» 
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 
77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Анісімо-
ва Г. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
екологічного права (Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Харитонова Т. Є., 
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права (Національний універ-
ситет «Одеська юридична академія»); Овдієнко В. В., кан-
дидат юрид. наук, голова суду (Зміївський районний суд 
Харківської області). (7/10)

Доліновський Юрій Степанович, старший оперу-
повноважений в особливо важливих справах відділу 
протидії злочинам у паливно-енергетичному комплексі, 
сфері природних ресурсів та екології Управління захис-
ту економіки у Львівській області департаменту захисту 
економіки Національної поліції України: «Особливості 
виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються 
під час здійснення публічних закупівель у сфері охоро-
ни здоров’я» (12.00.09 – кримінальний процес та кри-
міналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність). Спецрада К 35.052.23 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 72-80-89). Науковий 
керівник – Гула Л. Ф., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри кримінального права і процесу (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опонен-
ти: Никифорчук Д. Й., доктор юрид. наук, професор, 

завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності 
(Національна академія внутрішніх справ); Дмитрик Ю. І., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри оператив-
но-розшукової діяльності (Львівський державний універ-
ситет внутрішніх справ). (12/10)

Любчинський Олександр Володимирович, начальник 
сектору кадрового забезпечення Чернівецького відді-
лу поліції ГУ Національної поліції у Чернівецькій області: 
«Особливості розслідування серійних вбивств на сексу-
альному ґрунті» (12.00.09 – кримінальний процес та кри-
міналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність). Спецрада К 35.052.23 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 72-80-89). Науковий 
керівник – Гумін О. М., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри кримінального права і процесу (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Мовчан А. В., доктор юрид. наук, старший науковий спів-
робітник, професор кафедри оперативно-розшукової ді-
яльності (Львівський державний університет внутрішніх 
справ); Макаренко Є. І., кандидат юрид. наук, професор, 
професор кафедри кримінально-правових дисциплін 
(Дніпровський гуманітарний університет). (13/10)

Форостянко Дмитро Валерійович, начальник слід-
чого відділу фінансових розслідувань Державної подат-
кової інспекції у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС 
у Дніпропетровській області: «Фіскальні органи як скла-
дова державного апарату: теоретико-правові аспекти» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія по-
літичних і правових учень). Спецрада К 64.051.31 у Хар-
ківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 705-24-99). Науковий керівник – Серьогін В. О., док-
тор юрид. наук, професор, професор кафедри конститу-
ційного і муніципального права (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Процюк І. В., 
доктор юрид. наук, професор, декан заочного факультету 
№ 2 (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого МОН України); Калєніченко Л. І., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і 
права (Харківський національний університет внутрішніх 
справ МВС України). (16/10)

Соломінчук Вікторія Володимирівна, юрисконсульт 
Київської міської організації профспілки працівників 
освіти і науки України: «Участь професійних спілок у 
розбудові соціально-правової держави (теоретико-пра-
вовий аспект)» (12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень). Спецрада 
К 64.051.31 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, май-
дан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий керів-
ник – Андрусишин Б. І., доктор істор. наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, декан факультету 
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політології і права (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова МОН України). Опоненти: 
Онищенко Н. М., доктор юрид. наук, професор, заслу-
жений юрист України, завідувач відділу теорії держави і 
права (Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України); Середа О. В., кандидат юрид. наук, асис-
тент кафедри історії держави і права України та зарубіж-
них країн (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого МОН України). (17/10)

Свінціцька Олена Петрівна, суддя Апеляційного суду 
Київської області: «Розслідування торгівлі людьми з ме-
тою сексуальної експлуатації» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оператив-
но-розшукова діяльність). Спецрада К 26.142.05 у ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 
МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 
490-95-00). Науковий керівник – Ігнатюк О. В., кандидат 
юрид. наук, професор кафедри управління безпекою, 
правоохоронної та антикорупційної діяльності (ННІ права 
імені князя Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегі-
ональна академія управління персоналом» МОН України). 
Опоненти: Пчолкін В. Д., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри кримінально-правових дисциплін 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Павленко С. О., кандидат юрид. наук, провідний науковий 
співробітник відділу організації науково-дослідної роботи 
(Національна академія внутрішніх справ). (27/10)

Ковалевська Євгенія Валеріївна, викладач кафедри 
судової медицини та медичного права Національного ме-
дичного університету імені О. О. Богомольця: «Викорис-
тання спеціальних медичних знань під час розслідування 
злочинів» (12.00.09 – кримінальний процес та криміна-
лістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяль-
ність). Спецрада К 26.142.05 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональ-
на академія управління персоналом» МОН України (03039, 
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий 
керівник – Семенов В. В., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри криміналістики та судової медицини (На-
ціональна академія внутрішніх справ). Опоненти: Стрель-
бицький М. П., доктор юрид. наук, професор, головний 
науковий співробітник науково-організаційного центру 
(Національна академія Служби безпеки України); Дунаєв-
ська Л. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
правосуддя (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (28/10)

Олефір Людмила Іванівна, викладач кафедри кримі-
нального, кримінально-виконавчого права та кримінології 
Академії державної пенітенціарної служби: «Криміналь-
но-виконавчі засади застосування пробацїі в Україні» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; криміналь-
но-виконавче право). Спецрада К 26.142.05 у ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом» МОН 
України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-

00). Науковий керівник – Богатирьова О. І., доктор юрид. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
кримінального права та кримінології (Університет держав-
ної фіскальної служби України). Опоненти: Дорохіна Ю. А., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри управління 
безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності 
(ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персо-
налом» МОН України); Шкута О. О., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри галузевого права (Херсонський 
державний університет). (29/10)

Бєльтюкова Євгенія Михайлівна, приватний но-
таріус Одеського державного нотаріального округу: 
«Правове регулювання наступництва майнових прав ін-
телектуальної власності за цивільним законодавством 
України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецра-
да Д 41.086.03 у Національному університеті «Одеська 
юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фон-
танська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий ке-
рівник – Харитонова О. І., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч на-
уки і техніки України, завідувач кафедри права інтелекту-
альної власності та корпоративного права (Національний 
університет «Одеська юридична академія» МОН України). 
Опоненти: Козловська Л. В., доктор юрид. наук, доцент, 
начальник відділу опрацювання правових позицій ка-
саційних судів та Великої Палати науково-експертного 
департаменту Верховного Суду; Макода В. Є., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). (32/10)

Панова Світлана Ігорівна, директор ТОВ «Юридична 
фірма «Юрлайн»: «Пам’ятки архітектури як об’єкт цивіль-
них прав» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридич-
на академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Зу-
бар В. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри ци-
вільного права (Національний університет «Одеська юри-
дична академія» МОН України). Опоненти: Галянтич М. К., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заступник директора з наукової роботи (НДІ при-
ватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бур-
чака НАПрН України); Дрішлюк А. І., кандидат юрид. наук, 
доцент, суддя, заступник голови суду (Апеляційний суд 
Одеської області). (33/10)

Лазаренко Микола Миколайович, асистент кафедри 
міжнародного приватного права Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка: «Захист майнових прав іноземного інвес-
тора в міжнародному приватному праві» (12.00.03 – ци-
вільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнарод-
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не приватне право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Калакура В. Я., кандидат 
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного при-
ватного права (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Орел Л. В., доктор юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри публічного та приватного 
права (Київський університет імені Бориса Грінченка); На-
гнибіда В. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного та європейського права (Хмельницький уні-
верситет управління та права). (34/10)

Грицаєнко Роман Леонідович, старший прокурор про-
куратури Дарницького району м. Києва: «Правовий статус 
присяжних в Україні та Франції: порівняльно-правовий ас-
пект» (12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура). 
Спецрада Д 35.140.02 у ПВНЗ «Львівський університет біз-
несу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; 
тел. 292-87-08). Науковий керівник – Косюта М. В., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри організації су-
дових, правоохоронних органів та адвокатури (Національ-
ний університет «Одеська юридична академія»). Опонен-
ти: Сухонос В. В., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри кримінально-правових дисциплін та судочин-
ства (Сумський державний університет); Матвієць А. А., 
кандидат юрид. наук, доцент, директор Адвокатського 
об’єднання «Київщина». (35/10)

Брус Ірина Іванівна, головний науковий співробітник 
відділу науково-методичного забезпечення прокурорської 
діяльності поза сферою кримінальної юстиції Науково-
дослідного інституту Національної академії прокуратури 
України: «Організаційно-правові засади виховної діяль-
ності в органах прокуратури України» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональ-
на академія управління персоналом» МОН України (03039, 
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий 
керівник – Подоляка А. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, завідувач кафедри конститу-
ційного права, історії та теорії держави і права ННІ права 
імені князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжре-
гіональна академія управління персоналом»). Опоненти: 
Терещук О. Д., доктор юрид. наук, доцент, перший за-
ступник голови Одеської обласної державної адміністра-
ції; Солдатова В. Д., кандидат юрид. наук, викладач кафе-
дри кримінального права і кримінології факультету № 1 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
(108/10)

Дрок Григорій Миколайович, начальник територіаль-
ного управління Державної судової адміністрації у Кірово-
градській області: «Сучасний стан і перспективи реформу-
вання судової влади в Україні: конституційно-правове до-
слідження» (12.00.02 – конституційне право; муніципаль-

не право). Спецрада Д 41.086.01 у Національному універ-
ситеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-87-63). 
Науковий керівник – Пережняк Б. А., кандидат юрид. наук, 
професор, професор кафедри конституційного права (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»). 
Опоненти: Фрицький Ю. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри конституційного права та теоретико-
правових дисциплін (Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»); Батанов О. В., доктор юрид. 
наук, професор, старший науковий співробітник (Інсти-
тут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). 
(115/10)

Бойчук Дмитро Сергійович, аспірант кафедри теорії 
держави і права Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого: «Право людини на захист: 
загальнотеоретична характеристика» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень). Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридич-
ному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України 
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий керівник – Погребняк С. П., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри теорії держави і права 
(Національний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого), член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії проку-
ратури України. Опоненти: Заєць А. П., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, професор 
кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дис-
циплін (Національний університет «Києво-Могилянська 
академія»); Петришин О. О., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник, учений секретар (НДІ державного 
будівництва та місцевого самоврядування НАПрН Украї-
ни). (116/10)

 Герман Катерина Юріївна, юрисконсульт Харківської 
обласної організації профспілки працівників освіти і науки 
України: «Свобода трудового договору як принцип трудо-
вого права» (12.00.05 – трудове право; право соціально-
го забезпечення). Спецрада Д 64.086.03 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН 
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70; тел. (057) 
704-92-93). Науковий керівник – Ярошенко О. М., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Украї-
ни, завідувач кафедри трудового права (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опо-
ненти: Шумна Л. П., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії та історії держави і права, конституційного 
права (Академія державної пенітенціарної служби); Каба-
ченко М. О., кандидат юрид. наук, заступник начальника 
відділу з питань кадрового забезпечення підвідомчих за-
кладів та установ департаменту кадрового забезпечення 
МОН України. (124/10)

Гусєва Євгенія Ігорівна, директор ТОВ «Юридична 
компанія «Мистецтво права», м. Дніпро: «Адміністратив-
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но-правове регулювання участі громадян у забезпеченні 
безпеки дорожнього руху» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному уні-
верситеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жу-
ковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – 
Доненко В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор ка-
федри адміністративного та митного права (Університет 
митної справи та фінансів). Опоненти: Гетьман Є. А., 
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, го-
ловний науковий співробітник відділу координації право-
вих досліджень НАПрН України; Донський В. В., кандидат 
юрид. наук, начальник відділу правового забезпечення 
(Головне управління Національної поліції у Дніпропе-
тровській області). (165/10)

Бурдега Ростислав Володимирович, юрист ТОВ 
«МАЛ-АГРО-ТРЕЙД»: «Кримінологічна характеристика 
та запобігання рецидивній злочинності у Причорномор-
ському регіоні України» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 
41.884.04 в Одеському державному університеті внутріш-
ніх справ МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; 
тел. (048) 785-98-17). Науковий керівник – Бабенко А. М., 
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та іс-
торії держави і права (Одеський державний університет 
внутрішніх справ МВС України). Опоненти: Денисова Т. А., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
помічник ректора з наукової та науково-методичної роботи 
(Академія державної пенітенціарної служби); Батиргареє-
ва В. С., доктор юрид. наук, старший науковий співробіт-
ник, заступник директора з наукової роботи (НДІ вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України). (167/10)

Марченко Олена Анатоліївна, фахівець факультету 
№ 1 Одеського державного університету внутрішніх справ 
МВС України: «Процесуальний порядок звільнення від 
кримінальної відповідальності» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада К 41.884.04 в Одеському 
державному університеті внутрішніх справ МВС України 
(65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; тел. (048) 785-98-17). 
Науковий керівник – Албул С. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, перший проректор (Одеський державний універ-
ситет внутрішніх справ МВС України). Опоненти: Ники-
форчук Д. Й., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри оперативно-розшукової діяльності (Національна 
академія внутрішніх справ МВС України); Шендрик В. В., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та 
розкриття злочинів (Харківський національний універси-
тет внутрішніх справ МВС України). (168/10)

Поцілуйко Віталій Михайлович, асистент кафедри 
юриспруденції Чернівецького інституту Міжнародного 

гуманітарного університету: «Процесуальні особливості 
застосування заходів забезпечення провадження в кри-
мінальних справах та справах про адміністративні пра-
вопорушення: порівняльно-правовий аналіз» (12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова екс-
пертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада 
К 41.884.04 в Одеському державному університеті вну-
трішніх справ МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успен-
ська, 1; тел. (048) 785-98-17). Науковий керівник – Прий-
маченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, проректор 
з наукової роботи (Університет митної справи та фінансів 
МОН України). Опоненти: Тарасенко В. Є., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри кримінального про-
цесу (Одеський державний університет внутрішніх справ 
МВС України); Підгородинська А. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу 
(Національний університет «Одеська юридична акаде-
мія» МОН України). (169/10)

Остапенко Володимир Вікторович, начальник тери-
торіального управління Державної судової адміністрації 
України у Харківській області: «Судові гарантії консти-
туційних прав людини: порівняльно-правовий аспект» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник – Барабаш Ю. Г., доктор юрид. наук, 
професор, проректор з навчальної роботи (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опо-
ненти: Федоренко В. Л., доктор юрид. наук, професор, 
директор (НДЦ судової експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності Міністерства юстиції України); Бакумов О. С., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри конститу-
ційного і міжнародного права (Харківський національний 
університет внутрішніх справ). (203/10)

Білоусова Ярослава Олексіївна, суддя Харківського 
апеляційного господарського суду: «Правові засади здій-
снення дистриб’юторської діяльності в Україні» (12.00.04 – 
господарське право; господарсько-процесуальне право). 
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник – Бойчук Р. П., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри господарського права (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
Опоненти: Шаповалова О. В., доктор юрид. наук, профе-
сор, завідувач кафедри господарського права (Східно-
український національний університет імені Володимира 
Даля); Зуєва О. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного, господарського та екологічного пра-
ва (Університет митної справи і фінансів). (205/10)

Сподарик Наталія Іванівна, суддя Львівського окруж-
ного адміністративного суду: «Кримінологічне запобігання 
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підрозділами Національної поліції України насильницьких 
злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються 
студентами ВНЗ» (12.00.08 – кримінальне право та кри-
мінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 
35.052.23 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. 72-80-89). Науковий керівник – Гумін О. М., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального 
права і процесу (Національний університет «Львівська по-
літехніка»). Опоненти: Колб О. Г., доктор юрид. наук, про-
фесор, проректор з навчально-методичної роботи (ПВНЗ 
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука»); Йосипів А. О., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права 
та кримінології (Львівський державний університет вну-
трішніх справ). (206/10)

Буряк Олександр Олександрович, заступник директо-
ра Державного бюро розслідування: «Процесуальне ке-
рівництво розслідуванням прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецра-
да К 26.063.02 у ПВНЗ «Європейський університет» МОН 
України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 
16-в; тел. (044) 452-35-68). Науковий керівник – Власо-
ва Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики (ПВНЗ 
«Європейський університет»). Опоненти: Татаров О. Ю., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
професор кафедри кримінального процесу (Національна 
академія внутрішніх справ); Шевчишен А. В., кандидат 
юрид. наук, заступник начальника відділу розслідування 
службових злочинів управління розслідування корупцій-
них злочинів Головного слідчого управління (Національна 
поліція України). (240/10)

Харківський Сергій Анатолійович, начальник управ-
ління Центрального апарату банку – Управління міжна-
родного бізнесу ПАТ «Банк Кредит Дніпро»: «Адміністра-
тивно-правовий захист земельних ресурсів України від 
нераціонального використання» (12.00.07 – адміністра-
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада К 08.893.03 в Університеті митної спра-
ви та фінансів МОН України (49000, м. Дніпро, вул. Воло-
димира Вернадського, 2/4; тел. (056) 756-05-78). Науко-
вий керівник – Гетьман Є. А., доктор юрид. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник 
відділу координації правових досліджень НАПрН Украї-
ни. Опоненти: Легеза Є. О., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри адміністративного та митного права 
(Університет митної справи та фінансів); Гаркуша В. В., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміністративного 
права, процесу та адміністративної діяльності (Дніпро-
петровський державний університет внутрішніх справ). 
(245/10)

Яковенко Антон Володимирович, адвокат: «Адміні-
стративна відповідальність за невиконання судових рі-
шень» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада К 08.893.03 
в Університеті митної справи та фінансів МОН України 
(49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. 
(056) 745-55-96). Науковий керівник – Соколенко О. Л., 
доктор юрид. наук, професор, декан юридичного факуль-
тету (Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара). Опоненти: Армаш Н. О., доктор юрид. наук, до-
цент, професор кафедри господарського, повітряного, 
космічного права Навчально-наукового юридичного інсти-
туту (Національний авіаційний університет); Кисіль Л. Є., 
кандидат юрид. наук, доцент, старший науковий співробіт-
ник (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України). (247/10)

Сущенко Дмитро Валерійович, заступник начальника 
головного відділу Управління Служби безпеки України у 
Дніпропетровській області: «Адміністративні процедури в 
Україні та країнах Європи: порівняльно-правовий аспект» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запо-
різькому національному університеті МОН України (69600, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-
48). Науковий керівник – Коваленко Н. В., доктор юрид. 
наук, доцент, суддя Касаційного адміністративного суду 
(Верховний Суд). Опоненти: Кобзар О. Ф., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри забезпечення державної 
безпеки (Київський факультет Національної академії На-
ціональної гвардії України); Кувакін С. В., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри адміністративного та митного права 
(Університет митної справи та фінансів). (248/10)

Климосюк Андрій Сергійович, аспірант кафедри кри-
мінального права № 1 Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого: «Кримінальна відпо-
відальність за диверсію» (12.00.08 – кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада 
Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий ке-
рівник – Киричко В. М., кандидат юрид. наук, доцент, до-
цент кафедри кримінального права № 1 (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опонен-
ти: Лихова С. Я., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри кримінального права і процесу (Юридичний ін-
ститут Національного авіаційного університету України); 
Павленко Т. А., кандидат юрид. наук, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С . Сковороди). 
(317/10)

Деревінський Максим Петрович, тимчасово не пра-
цює: «Адміністративно-правове регулювання нагороджен-
ня державними нагородами» (12.00.07 – адміністративне 
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право і процес; фінансове право; інформаційне 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 – Запотоцька О. В., кандидат юрид. 
наук, старший викладач кафедри адміністративного, фі-
нансового та інформаційного права (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет). Опоненти: 
Кузьменко О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри адміністративного права і процесу (Національна 
академія внутрішніх справ); Воронятніков О. О., кандидат 
юрид. наук, головний інспектор організаційно-аналітич-
ного відділу управління організаційного, правового та 
технічного забезпечення (Департамент міжнародного по-
ліцейського співробітництва Національної поліції України). 
(321/10)

Січко Людмила Олександрівна, помічник судді Каса-
ційного адміністративного суду у складі Верховного Суду: 
«Господарсько-правовий статус фондової біржі в Україні» 
(12.00.04 – господарське право; господарсько-процесу-
альне право). Спецрада К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Між-
регіональна академія управління персоналом» (03039, 
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). На-
уковий керівник – Перець В. І., кандидат юрид. наук, про-
фесор кафедри управління безпекою, правоохоронної та 
антикорупційної діяльності (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персоналом»). Опоненти: Потоць-
кий М. Ю., доктор юрид. наук, начальник відділу сприяння 
захисту прав (ДП «Український інститут інтелектуальної 
власності»); Загрішева Н. В., кандидат юрид. наук, прорек-
тор з адміністративної, правової та виховної роботи (Київ-
ський університет права НАН України). (322/10)

Ольшанецький Ігор Володимирович, перший заступ-
ник прокурора Рівненської області: «Конституційно-пра-
вові засади інституту ювенальної прокуратури в Україні» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної 
Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. 
(044) 235-96-01, 235-96-05). Науковий керівник – Куров-
ська І. А., кандидат юрид. наук, старший науковий співро-
бітник, заступник директора (Інститут законодавства Вер-
ховної Ради України). Опоненти: Щербанюк О. В., доктор 
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри процесуального 
права (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича); Чехович С. Б., кандидат юрид. наук, доцент, 
заслужений юрист України, завідувач відділу Головного 
управління з питань конституційної реформи Адміністрації 
Президента України. (323/10)

Ліщук Богдан Вікторович, викладач кафедри так-
тико-спеціальної підготовки Національної академії 
внутрішніх справ: «Адміністративно-правове забез-
печення тактичної підготовки поліцейських в Україні» 
(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 – Куліков В. А., кандидат юрид. наук, доцент, 
професор кафедри організації охорони громадсько-
го порядку ННІ № 3 (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Миколенко О. І., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративного та гос-
подарського права (Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова); Гуржій А. В., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового 
та інформаційного права (Київський національний тор-
говельно-економічний університет). (324/10)

Махатадзе Карина Георгіївна, аспірант кафедри кримі-
нології та кримінально-виконавчого права Національного 
університету «Одеська юридична академія»: «Залишення 
в небезпеці та ненадання допомоги особі, що перебуває в 
небезпечному для життя стані: кримінологічне досліджен-
ня» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право). Спецрада Д 41.086.03 у На-
ціональному університеті «Одеська юридична академія» 
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; 
тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Дрьомін В. М., 
доктор  юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
(Національний університет «Одеська юридична академія» 
МОН України). Опоненти: Сотула О. С., доктор  юрид наук, 
професор, заслужений юрист України, професор кафе-
дри галузевого права (Херсонський державний універси-
тет МОН України); Василевич В. В., кандидат  юрид наук, 
професор, заслужений працівник освіти України, учений 
секретар секретаріату Вченої ради (Національна академія 
внутрішніх справ). (325/10)

Сліденко Андрій Вікторович, суддя Харківського 
окружного адміністративного суду: «Захист інтересів 
платників податків при застосуванні заходів податко-
вого примусу» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий ке-
рівник – Лукашев О. А., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри фінансового права (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опо-
ненти: Касьяненко Л. М., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри фінансового права (Університет дер-
жавної фіскальної служби України); Заверуха О. Б., кан-
дидат юрид. наук, суддя (Львівський апеляційний адміні-
стративний суд). (334/10)

Коваленко Андрій Олександрович, прокурор Бе-
риславської місцевої прокуратури Херсонської області: 
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«Повноваження прокурора щодо пред’явлення цивільного 
позову в кримінальному провадженні» (12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 64.051.30 
у Харківському національному університеті імені В. Н. Ка-
разіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; 
тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник – Даньшин М. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримі-
нально-правових дисциплін юридичного факультету (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 
Опоненти: Волобуєв А. Ф., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри кримінально-правових дисциплін та 
судових експертиз (Донецький юридичний інститут МВС 
України, м. Кривий Ріг); Крєпаков І. О., кандидат юрид. 
наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри 
криміналістики та судової експертології факультету № 1 
(Харківський національний університет внутрішніх справ 
МВС України). (346/10)

Шутко Наталія Ігорівна, асистент кафедри адміністра-
тивного та фінансового права Львівського національного 
університету імені Івана Франка: «Зобов’язальне право 
за Цивільним кодексом Австрії 1811 року та його засто-
сування на західноукраїнських землях (1811 – 1939 рр.)» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія полі-
тичних та правових учень). Спецрада Д 35.051.03 у Львів-
ському національному університеті імені Івана Франка 
МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 
тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Семків В. О., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри основ права 
України (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Никифорак М. В., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри філософії та теорії права 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича); Дмитришин Ю. Л., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри правознавства, соціології та політології 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка). (366/10)

Качур Ігор Анатолійович, суддя Окружного адміністра-
тивного суду м. Києва: «Інститут адміністративної справи в 
адміністративному судочинстві України» (12.00.07 – адмі-
ністративне право і процес; фінансове право; інформацій-
не право). Спецрада Д 26.732.01 у Державному науково-
дослідному інституті МВС України (01011, м. Київ, пров. 
Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). Науковий керівник – 
Савченко Л. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, віце-президент з наукових та 
юридичних питань (Київський міжнародний університет). 
Опоненти: Муза О. В., доктор юрид. наук, старший науко-
вий співробітник, професор кафедри кримінального та 
адміністративного права (Академія адвокатури України); 
Литвин Н. А., кандидат юрид. наук, доцент, старший нау-
ковий співробітник, професор кафедри адміністративного 
права і процесу та митної безпеки (Університет державної 
фіскальної служби України). (368/10)

Козоріз Оксана Олегівна, головний державний інспек-
тор Головного управління ДФС у Львівській області: «Ор-
ганізація та діяльність поліції на західноукраїнських зем-
лях у складі Республіки Польща (1921 – 1939)» (12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних та 
правових учень). Спецрада Д 35.051.03 у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-
34-02). Науковий керівник – Кобилецький М. М., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністратив-
ного та фінансового права (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка). Опоненти: Захарченко П. П., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри історії 
права і держави (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка); Рудий Н. Я., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри теорії та історії держави і права, консти-
туційного та міжнародного права (Львівський державний 
університет внутрішніх справ). (369/10)

Кувітанова Юлія Іванівна, керівник відділу ТЗоВ 
«Українські інформаційні технології»: «Нормативно-пра-
вові акти Кабінету Міністрів України: загальнотеоретична 
характеристика» (12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних та правових учень). Спецрада 
Д 35.051.03 у Львівському національному університе-
ті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. 
Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий ке-
рівник – Косович В. М., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та філософії права (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Бобровник С. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії права та держави (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Петришин О. О., кан-
дидат юрид. наук, завідувач сектору порівняльного право-
знавства (НДІ державного будівництва і місцевого само-
врядування НАПрН України). (370/10)

Лозинська Юлія Іванівна, методист відділення мето-
дичного забезпечення навчального процесу навчально-
методичного відділу Львівського державного університе-
ту внутрішніх справ: «Достовірність показань свідка та її 
з’ясування у кримінальному провадженні» (12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 35.051.03 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка 
МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. 
(032) 260-40-2). Науковий керівник – Шехавцов Р. М., кан-
дидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального 
процесу факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців 
для підрозділів Національної поліції (Львівський державний 
університет внутрішніх справ). Опоненти: Шумило М. Є., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, професор кафедри правосуддя (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка); Кудінов С. С., 
кандидат юрид. наук, доцент, ректор (Національна академія 
Служби безпеки України). (371/10)
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Рядінський Єгор Олександрович, начальник відділу 
протидії злочинам у паливно-енергетичному комплексі, 
сфері природних ресурсів, екології та фондового рин-
ку департаменту захисту економіки Національної поліції 
України: «Фінансово-правове регулювання виробництва 
та обігу алкогольної продукції в Україні» (12.00.07 – адмі-
ністративне право і процес; фінансове право; інформацій-
не право). Спецрада Д 26.732.01 у Державному науково-
дослідному інституті МВС України (01011, м. Київ, пров. 
Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). Науковий керівник – 
Савченко Л. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, віце-президент з наукових та 
юридичних питань (Київський міжнародний університет). 
Опоненти: Білоус В. Т., доктор юрид. наук, професор ка-
федри фінансового права (Університет державної фіс-
кальної служби України); Костенко Ю. О., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і 
права та адміністративного права (Донецький національ-
ний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). (376/10)

Перетятко Галина Володимирівна, старший державний 
виконавець Галицького відділу державної виконавчої служ-
би м. Львова Головного територіального управління юстиції 
у Львівській області: «Вплив моралі на правове регулюван-
ня в Україні: загальнотеоретичні аспекти» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних та правових 
учень). Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національ-
ному університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). 
Науковий керівник – Рабінович П. М., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри теорії та філософії права 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка). Опоненти: Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, профе-
сор кафедри адміністративного та господарського права 
(Запорізький національний університет); Тарнавська М. І., 
кандидат юрид. наук, асистент кафедри цивільного права 
та процесу (Інститут права та психології Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»). (379/10)

Самусь Євген Вікторович, завідувач лабораторії сер-
тифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засо-
бів самозахисту Державного науково-дослідного інституту 
МВС України: «Адміністративно-правові засади здійснення 
функцій технічного регулювання органами системи МВС 
України» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фі-
нансове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.732.01 
у Державному науково-дослідному інституті МВС України 
(01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). 
Науковий керівник – Смерницький Д. В., кандидат юрид. 
наук, заступник директора (Державний науково-дослідний 
інститут МВС України). Опоненти: Константінов С. Ф., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністра-
тивної діяльності (Національна академія внутрішніх справ); 
Тильчик В. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміні-
стративного права і процесу та митної безпеки (Університет 
державної фіскальної служби України). (380/10)

Романюк Уляна Василівна, молодший науковий 
співробітник відділу дослідження митних зобов’язань 
Науково-дослідного центру митної справи НДІ фіс-
кальної політики Університету державної фіскаль-
ної служби України: «Патронат як форма влаштування 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» 
(12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право). Спецрада К 70.895.02 
у Хмельницькому університеті управління та права Хмель-
ницької облради (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник – Ва-
трас В. А., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри 
цивільного права та процесу (Хмельницький університет 
управління та права Хмельницької облради). Опоненти: Кра-
сицька Л. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
цивільного права та процесу (Харківський національний 
університет внутрішніх справ); Логвінова М. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, заступник директора Навчально-науко-
вого юридичного інституту (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника). (393/10)

Олійник Уляна Миколаївна, асистент кафедри теорії та 
історії держави і права Хмельницького університету управ-
ління та права: «Право на свободу думки, совісті та релігії 
у філософсько-правовому вимірі» (12.00.12 – філософія 
права). Спецрада К 70.895.02 у Хмельницькому універси-
теті управління та права Хмельницької облради (29013, 
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-
80-00). Науковий керівник – Омельчук О. М., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри кримінального права 
та процесу, ректор (Хмельницький університет управління 
та права). Опоненти: Гураленко Н. А., доктор юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри філософії та теорії права (Чер-
нівецький національний університет імені Юрія Федько-
вича); Косьмій М. М., кандидат юрид. наук, доцент, декан 
факультету архітектури, будівництва та дизайну (ПВНЗ 
«Університет Короля Данила»). (394/10)

Вербицька Анастасія Олегівна, аспірант Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: «Твір 
архітектури як об’єкт авторського права» (12.00.03 – ци-
вільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнарод-
не приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Кодинець А. О., доктор 
юрид. наук, доцент кафедри інтелектуальної власності (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Штефан О. О., доктор юрид. наук, старший на-
уковий співробітник 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); Якубівський І. Є., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри цивільного права і 
процесу (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (396/10)
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Щербина Богдан Сергійович, аспірант Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка: «Абсо-
лютні цивільні права: реалізація і захист» (12.00.03 – ци-
вільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнарод-
не приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Кохановська О. В., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, професор кафедри цивільного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опонен-
ти: Сліпченко С. О., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри цивільно-правових дисциплін (Харківський 
національний університет внутрішніх справ МВС України); 
Дзера І. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
приватного права (Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія»). (400/10)

Заічко Олена Вікторівна, суддя Харківського окружно-
го адміністративного суду: «Кримінологічна характеристи-
ка та запобігання незаконній порубці лісу» (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 Украї-
ни (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-
62-08). Науковий керівник – Головкін Б. М., доктор юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри кримінології та кримі-
нально-виконавчого права (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Бабен-
ко А. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
теорії та історії держави і права (Одеський державний 
університет внутрішніх справ); Козич І. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). (406/10)

Курафєєв Віктор Володимирович, адвокат: «Кримі-
нальна відповідальність за порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної належ-
ності, релігійних переконань, інвалідності та іншими 
ознаками (ст. 161 КК України): аналіз складу злочину» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримі-
нально-виконавче право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ ви-
вчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташи-
са НАПрН України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; 
тел. (057) 715-62-08). Науковий керівник – Зінченко І. О., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримі-
нального права № 2 (Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Савченко А. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримі-
нального права (Національна академія внутрішніх справ); 
Шинкарьов Ю. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-
роди). (407/10)

Мокляк Сергій Вікторович, оперуповноважений відді-
лу кримінальної поліції Святошинського управління поліції 
ГУ Національної поліції у м. Києві: «Кримінально-правова 
характеристика незаконного виробництва, виготовлення, 
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збу-
ту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана-
логів, що вчиняються організованою групою» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконав-
че право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-
08). Науковий керівник – Пащенко О. О., кандидат юрид. 
наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу 
дослідження проблем кримінального та кримінально-ви-
конавчого права (НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України). Опоненти: Кар-
чевський М. В., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри кримінально-правових дисциплін (Луганський 
державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Ді-
доренка, м. Сєвєродонецьк); Михайленко Д. Г., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального пра-
ва (Національний університет «Одеська юридична акаде-
мія»). (408/10)

Олійниченко Вячеслав Володимирович, прокурор 
Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва: «Звіль-
нення від кримінальної відповідальності за ухилення від 
сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 та 
ч. 5 ст. 212 КК України» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 
64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса НАПрН України (61002, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08). Науковий керів-
ник – Борисов В. І., доктор юрид. наук, професор, акаде-
мік НАПрН України, директор (НДІ вивчення проблем зло-
чинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України). 
Опоненти: Павликівський В. І., доктор юрид. наук, доцент, 
проректор з навчальної роботи (Харківський економіко-
правовий університет); Лень В. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, професор кафедри публічного права (Національ-
ний технічний університет «Дніпровська політехніка»). 
(409/10)

Усатова Тетяна Ігорівна, директор ТОВ «Центр не-
залежного аудиту»: «Кримінологічна характеристика та 
запобігання створенню або утриманню місць розпусти 
і звідництву в Україні» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія, кримінально-виконавче право). Спецрада К 
64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочинності імені ака-
деміка В. В. Сташиса НАПрН України (61002, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08). Науковий ке-
рівник – Батиргареєва В. С., доктор юрид. наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи (НДІ вивчення проблем злочинності імені академі-
ка В. В. Сташиса НАПрН України). Опоненти: Бабенко А. М., 
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри теорії та іс-
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торії держави і права (Одеський державний університет 
внутрішніх справ); Андрушко А. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу 
(Ужгородський національний університет). (410/10)

Шрамко Сабріє Сейтжеліївна, науковий співробітник 
відділу кримінологічних досліджень НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України: 
«Роль громадськості у запобіганні злочинності в Україні» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; криміналь-
но-виконавче право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 
715-62-08). Науковий керівник – Голіна В. В., доктор юрид. 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, про-
фесор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права (Національний юридичний університет імені Ярос-
лава Мудрого). Опоненти: Шакун В. І., доктор юрид. наук, 
професор, академік НАПрН України, професор кафедри 
кримінального права (Національна академія внутрішніх 
справ); Блага А. Б., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільного та кримінального права і процесу 
(Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили). (411/10)

Єрмолаєва-Задорожня Світлана Вікторівна, про-
курор Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської 
області: «Кримінологічна характеристика перешкоджання 
службовій діяльності працівників правоохоронних орга-
нів та його запобігання» (12.00.08 – кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецра-
да К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України (61002, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08). Науковий керів-
ник – Головкін Б. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
(Національний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого). Опоненти: Копотун І. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри кримінального права та право-
суддя (Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука); Левченко Ю. О., кан-
дидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінології 
та кримінально-виконавчого права (Національна академія 
внутрішніх справ). (412/10)

Калініна Аліна Владиславівна, молодший науковий 
співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ ви-
вчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташи-
са НАПрН України: «Запобігання злочинності іноземців та 
осіб без громадянства в Україні» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочиннос-
ті імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (61002, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08). На-
уковий керівник – Голіна В. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПрН України, професор 

кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
(Національний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого). Опоненти: Орлов Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри кримінального права і кримінології 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Албул С. В., кандидат юрид. наук, доцент, перший прорек-
тор (Одеський державний університет внутрішніх справ). 
(413/10)

Приходько Андрій Андрійович, науковий співробіт-
ник відділу організації наукової роботи Донецького юри-
дичного інституту МВС України: «Запобігання крадіжкам 
у сільській місцевості» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 
11.737.01 у Донецькому юридичному інституті МВС Укра-
їни (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. 
(0564) 92-94-92). Науковий керівник – Тичина Д. М., кан-
дидат юрид. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник відділу організації науково-до-
слідної роботи (Національна академія внутрішніх справ). 
Опоненти: Шаблистий В. В., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри кримінального права та кримінології 
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ); Халимон С. І., доктор юрид. наук, доцент, профе-
сор кафедри конституційного, адміністративного та між-
народного права (Національна академія Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького). 
(440/10)

Ковальова Ілона Сергіївна, викладач відділу кримі-
нально-правових дисциплін Інституту спеціальної підго-
товки Національної академії прокуратури України: «Кри-
мінально-правова характеристика підкупу працівника під-
приємства, установи чи організації» (12.00.08 – криміналь-
не право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада К 11.737.01 у Донецькому юридичному інституті 
МВС України (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; 
тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник – Арманов М. Г., 
кандидат юрид. наук, доцент, заступник начальника відді-
лу кримінально-правових дисциплін (Інститут спеціальної 
підготовки Національної академії прокуратури України). 
Опоненти: Джужа О. М., доктор юрид. наук, професор, за-
служений юрист України, головний науковий співробітник 
відділу організації наукової роботи (Національна академія 
внутрішніх справ); Лосич Т. С., кандидат юрид. наук, по-
мічник судді (Донецький апеляційний господарський суд). 
(441/10)

Сокіран Максим Вікторович, радник Міністра еко-
номічного розвитку та торгівлі України на громадських 
засадах: «Адміністративно-правові засади апроксимації 
законодавства України до законодавства ЄС у сфері по-
водження з відходами» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, 
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вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – 
Сорока Л. В., кандидат юрид. наук, доцент. Опоненти: Ді-
денко С. В., доктор юрид. наук, доцент, директор (Херсон-
ський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»); Мушенок В. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисци-
плін (Київський національний торговельно-економічний 
університет). (448/10)

Коваленко Юрій Олександрович, заступник начальни-
ка департаменту Генеральної прокуратури України: «Адмі-
ністративно-правовий механізм інформаційного забезпе-
чення протидії корупції в правоохоронних органах Украї-
ни» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 
МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 
490-95-00). Науковий керівник – Литвиненко В. І., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, за-
відувач кафедри міжнародного права та порівняльного 
правознавства ННІ права імені князя Володимира Вели-
кого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом»). Опоненти: Цимбалюк В. С., доктор юрид. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
галузевих юридичних наук (Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського); Крєпако-
ва М. Ю., кандидат юрид. наук, капітан поліції, старший ін-
спектор з ювенальної превенції СППП ВП ГУ Національної 
поліції у Харківській області. (450/10)

Коваленко Анатолій Олександрович, заступник на-
чальника відділу Генеральної прокуратури України: «Ад-
міністративно-правовий статус державної фіскальної 
служби в умовах реформування» (12.00.07 – адміністра-
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом» МОН Украї-
ни (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-
00). Науковий керівник – Подоляка А. М., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач 
кафедри конституційного права, історії та теорії держа-
ви і права ННІ права імені князя Володимира Великого 
(ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління пер-
соналом»). Опоненти: Бородін І. Л., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і 
права Навчально-наукового юридичного інституту (На-
ціональний авіаційний університет); Сорока Л. В., канди-
дат юрид. наук, доцент. (452/10)

Пянковський Вадим Володимирович, заступник на-
чальника управління бізнес-клімату – начальник відділу 
покращення бізнес-клімату департаменту економічного 
розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації: «Ад-
міністративно-правові засади реалізації прав людини у 
об’єднаних територіальних громадах в умовах децентра-
лізації» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-

сове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у 
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персо-
налом» МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 
2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – Литвиненко В. І., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 
правознавства ННІ права імені князя Володимира Велико-
го (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління пер-
соналом»). Опоненти: Рибалка Н. О., доктор юрид. наук, 
доцент, проректор (Національна академія прокуратури 
України); Заросило В. В., кандидат юрид. наук, викладач 
вищої категорії (Київський державний коледж туризму та 
готельного господарства). (453/10)

Мицай Марина Олексіївна, юрисконсульт ТОВ «Центр 
економічно-правової допомоги «Гєвінн»: «Джерела пен-
сійного права України» (12.00.05 – трудове право; право 
соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Костюк В. Л., док-
тор юрид. наук, доцент, заступник завідувача відділу (Го-
ловне науково-експертне управління Апарату Верховної 
Ради України). Опоненти: Подорожній Є. Ю., доктор юрид. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
трудового та господарського права (Харківський націо-
нальний університет внутрішніх справ); Сайнецький О. П., 
кандидат юрид. наук, асистент кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка). (457/10)

Федорова Тетяна Сергіївна, головний спеціаліст із 
забезпечення зв’язків із засобами масової інформації 
(прес-секретар) Одеського апеляційного господарського 
суду: «Господарська юстиція в системі інститутів сучасної 
держави» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; іс-
торія політичних і правових учень). Спецрада Д 41.136.01 
у Міжнародному гуманітарному університеті МОН України 
(65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 
715-38-28). Науковий керівник – Крижановський А. Ф., 
доктор юрид. наук, професор, член кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, рек-
тор (Міжнародний гуманітарний університет). Опонен-
ти: Козюбра М. І., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України (Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»); Джураєва О. О., канди-
дат юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоре-
тичної юриспруденції (Національний університет «Одеська 
юридична академія»). (460/10)

Ковач Ярослава Вікторівна, головний спеціаліст сек-
тору організаційного забезпечення проведення засідань 
Президії НАПрН України: «Локальні нормативно-право-
ві акти місцевого самоврядування: поняття, особливос-
ті, проблеми правового регулювання» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
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учень). Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридич-
ному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України 
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий керівник – Петришин О. В., доктор юрид. 
наук, професор, президент НАПрН України. Опоненти: 
Колодій А. М., доктор юрид. наук, професор, директор 
Юридичного інституту (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Пере-
дерій О. С., кандидат юрид. наук, доцент, заступник декана 
юридичного факультету по роботі з іноземними студента-
ми (Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна). (463/10)

Михалік Олександр Ігорович, заступник керівника 
Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області: «Кри-
мінологічна характеристика та запобігання фальшивомо-
нетництву» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, 
кримінально-виконавче право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 
49; тел. (057) 715-62-08). Науковий керівник – Колодяж-
ний М. Г., кандидат юрид. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач відділу кримінологічних досліджень (НДІ 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України). Опоненти: Литвинов О. М., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального 
права і кримінології (Харківський національний універси-
тет внутрішніх справ); Медицький І. Б., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). (467/10)

Чечин Микита Юрійович, прокурор Харківської місце-
вої прокуратури № 4 Харківської області: «Освіта як засіб 
виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення 
волі» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; 
тел. (057) 715-62-08). Науковий керівник – Яковець І. С., 
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, пер-
ший заступник директора (ДУ «Центр пробації»). Опонен-
ти: Шаблистий В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри кримінального права та кримінології (Дніпро-
петровський державний університет внутрішніх справ); 
Шинкарьов Ю. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-
роди). (468/10)

Рябченюк Юлія Володимирівна, асистент кафедри 
кримінального права № 2 Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого: «Кримінальна від-
повідальність за умисне знищення або пошкодження те-
риторій, взятих під охорону держави, та об’єктів природ-
но-заповідного фонду» (12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада 
К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08). Науковий 
керівник – Самощенко І. В., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права № 2 (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опо-
ненти: Письменський Є. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін (Лу-
ганський державний університет внутрішніх справ імені 
Е. О. Дидоренка, м. Сєвєродонецьк); Шульга А. М., кан-
дидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального 
права і кримінології (Харківський національний універси-
тет внутрішніх справ). (469/10)

Маник Альона Захарівна, асистент кафедри європей-
ського права та порівняльного правознавства Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федьковича: 
«Ідеї концепції «живого» права Євгена Ерліха у розвитку 
сучасного міжнародного права» (12.00.11 – міжнародне 
право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Буткевич О. В., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Камінська Н. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кон-
ституційного права та прав людини (Національна академія 
внутрішніх справ України); Савчук К. О., кандидат юрид. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу міжнародного права та порівняльного 
правознавства (Інститут держави і права імені В. М. Ко-
рецького НАН України). (472/10)

Гануляк Едуард Михайлович, заступник начальника 
Слідчого управління Головного управління Національ-
ної поліції України в Івано-Франківській області: «Дис-
позитивний метод реалізації кримінально-правової по-
літики» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 08.727.04 у 
Дніпропетровському державному університеті внутріш-
ніх справ МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 
26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – Фріс П. Л., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, завідувач кафедри кримінального права 
Юридичного ННІ (Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника). Опоненти: Харченко В. Б., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кри-
мінально-правових дисциплін факультету № 6 (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ); Баба-
нін С. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права та кримінлогії факультету підго-
товки фахівців для органів досудового розслідування 
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ). (477/10)
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Залізко Оксана Миколаївна, аспірант кафедри ци-
вільного права Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Вирішення спорів, що виника-
ють з міжнародних приватних спортивних відносин Спор-
тивним арбітражним судом» (12.00.03 – цивільне право 
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-
31-41). Науковий керівник – Діковська І. А., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри цивільного права (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Харитонов Є. О., доктор юрид. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри цивільного 
права (Національний університет «Одеська юридична 
академія»); Спектор О. М., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри міжнародного права та порівняльного право-
знавства (Київський міжнародний університет), адвокат. 
(488/10)

Іваніна Юлія Вікторівна, суддя Дніпровського район-
ного суду м. Києва: «Підстави кримінально-правової ква-
ліфікації» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада К 17.127.07 у 
Класичному приватному університеті (69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). На-
уковий керівник – Рябчинська О. П., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри кримінального права (Кла-
сичний приватний університет). Опоненти: Денисов С. Ф., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримі-
нального, кримінально-виконавчого права та криміноло-
гії (Академія державної пенітенціарної служби України); 
Примаченко В. Ф., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри кримінального права та кримінології факультету 
підготовки фахівців для органів досудового розслідуван-
ня (Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ). (493/10)

Руденко Вячеслав Іванович, заступник начальника 
відділу нагляду за додержанням законів при виконанні 
кримінальних покарань та пробації управління нагляду 
за додержанням законів при виконанні судових рішень в 
кримінальних провадженнях та інших заходів примусово-
го характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури 
України: «Основні засоби виправлення та ресоціалізації 
засуджених у правовому механізмі запобігання злочинам 
у виправних колоніях» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 
17.127.07 у Класичному приватному університеті (69002, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-
63). Науковий керівник – Колб О. Г., доктор юрид. наук, 
професор, проректор з навчально-методичної роботи 
(Міжнародний економіко-гуманітарний університет іме-
ні академіка Степана Дем’янчука). Опоненти: Конопель-
ський В. Я., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 

кримінального права та кримінології (Одеський держав-
ний університет внутрішніх справ); Палій М. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінального 
права, процесу та криміналістики (Київський інститут інте-
лектуальної власності і права Національного університету 
«Одеська юридична академія»). (494/10)

Кригіна Дар’я Григорівна, аспірант кафедри фінан-
сового права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого: «Правове регулювання податків 
на майно в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий ке-
рівник – Дмитрик О. О., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри фінансового права (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опонен-
ти: Сідак М. В., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри адміністративного, фінансового та інформацій-
ного права (Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»); Мінаєва К. В., кандидат юрид. 
наук, суддя (Запорізький окружний адміністративний суд). 
(527/10)

Чорний Олександр Анатолійович, начальник юри-
дичного відділу ТОВ «Лекс Константа»: «Принцип фіс-
кальної достатності у фінансово-правовому регулюванн» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада К 08.893.03 в Уні-
верситеті митної справи та фінансів МОН України (49000, 
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; тел. (056) 
745-55-96). Науковий керівник – Лукашев О. А., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри фінансового 
права (Національний юридичний університет імені Ярос-
лава Мудрого). Опоненти: Покатаєва О. В., доктор юрид. 
наук, професор, перший проректор (Класичний приватний 
університет); Семчик О. О., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу проблем державного управління та адміністратив-
ного права (Інститут держави і права імені В. М. Корецько-
го НАН України). (530/10)

Гуркова Аліна В’ячеславівна, асистент кафедри кри-
мінального права і процесу ПВНЗ «Університет Короля Да-
нила»: «Акти місцевих органів публічної влади в Україні: 
теоретико-правовий аспект» (12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень). 
Спецрада К 26.130.03 в Університеті економіки та права 
«КРОК» (03113, м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. (044) 
455-57-57). Науковий керівник – Скоморовський В. Б., 
доктор юрид. наук, доцент, професор секції конституцій-
ного, адміністративного та міжнародного права кафедри 
державно-правових дисциплін (Університет економіки та 
права «КРОК»). Опоненти: Шевченко А. Є., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, завідувач 
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кафедри теорії права та держави (Університет державної 
фіскальної служби України); Дідич Т. О., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри теорії права та держави (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). 
(543/10)

Загребельна Наталія Анатоліївна, методист навчаль-
но-методичного відділу з навчального процесу Інституту 
післядипломної освіти Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка: «Теоретико-методологічні за-
сади прокурорської риторики як складової теорії держави і 
права» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень). Спецрада К 26.130.03 в Уні-
верситеті економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. 
Табірна, 30-32; тел. (044) 455-57-57). Науковий керівник – 
Олійник О. Б., доктор юрид. наук, професор, професор 
секції конституційного, адміністративного та міжнародного 
права кафедри державно-правових дисциплін (Універси-
тет економіки та права «КРОК»). Опоненти: Кельман М. С., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та 
філософії права (Інститут права та психології Національ-
ного університету «Львівська політехніка»); Зінченко О. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри цивіль-
ного права та правового забезпечення туризму (Київський 
університет туризму, економіки і права). (554/10)

Француз Іван Григорович, заступник начальника 
Управління – начальник відділу організації та контролю 
за виконанням рішень Управління державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції в 
Івано-Франківській області: «Теоретико-правові аспек-
ти примусового виконання судових рішень в Україні» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія по-
літичних і правових учень). Спецрада К 26.130.03 в Уні-
верситеті економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. 
Табірна, 30-32; тел. (044) 455-57-57). Науковий керівник – 
Корольова В. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент сек-
ції цивільно-правових дисциплін кафедри державно-пра-
вових дисциплін (Університет економіки та права «КРОК»). 
Опоненти: Ладиченко В. В., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльно-
го правознавства (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України); Корчевна Л. О., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційно-
го права та правосуддя (Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова). (555/10)

Бадахов Юрій Назірович, приватний нотаріус: «Ор-
ганізаційно-правові засади діяльності органів державної 
безпеки УРСР у період Другої світової війни» (12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ МВС України 
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). 
Науковий керівник – Шевченко А. Є., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри 

теорії, історії права і держави та конституційного пра-
ва (Університет державної фіскальної служби України). 
Опоненти: Лощихін О. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, професор кафедри конститу-
ційного та міжнародного права (Таврійський національ-
ний університет імені В. І. Вернадського); Галкін Д. В., 
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, 
докторант відділу організації освітньо-наукової підготовки 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
(565/10)

Безуса Юлія Олегівна, старший викладач кафедри те-
орії та історії держави і права факультету № 1 Харківського 
національного університету внутрішніх справ: «Система-
тизація підзаконних нормативно-правових актів в Україні 
(теоретико-правовий аспект)» (12.00.01 – теорія та істо-
рія держави і права; історія політичних і правових учень). 
Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керів-
ник – Головко О. М., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри державно-правових дисциплін (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: 
Шевченко А. Є., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, завідувач кафедри теорії, історії права і 
держави та конституційного права (Університет державної 
фіскальної служби України); Дурнов Є. С., кандидат юрид. 
наук, доцент, професор кафедри історії держави та права 
(Національна академія внутрішніх справ). (568/10)

Сербин Наталія В’ячеславівна, старший науковий 
співробітник НДІ публічного права: «Правове регулювання 
недопущення дискримінації у сфері праці за трудовим за-
конодавством України» (12.00.05 – трудове право; право 
соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Хар-
ківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 
тел. 739-81-81). Науковий керівник – Могілевський Л. В., 
доктор юрид. наук, професор, учений секретар секрета-
ріату Вченої ради (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. 
наук, доцент, головний науковий співробітник відділу ор-
ганізації науково-дослідної роботи (Національна академія 
внутрішніх справ); Сіроха Д. І., кандидат юрид. наук, до-
цент кафедри трудового права та права соціального за-
безпечення (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (569/10)

Волков Віктор Анатолійович, заступник директора Лі-
зингової компанії «Рент Кар»: «Адміністративно-правовий 
статус Державної служби України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керів-
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ник – Гетьман Є. А., доктор юрид. наук, старший науковий 
співробітник, начальник відділу координації правових до-
сліджень НАПрН України. Опоненти: Сербин Р. А., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, про-
ректор (Національна академія внутрішніх справ); Овер-
ченко І. С., кандидат юрид. наук, прокурор відділу нагля-
ду за додержанням законів при виконанні кримінальних 
покарань та пробації Управління нагляду за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у кримінальних про-
вадженнях та інших заходів примусового характеру у міс-
цях несвободи (Генеральна прокуратура України). (572/10)

Перлін Владлен Станіславович, аспірант Харківського 
національного університету внутрішніх справ: «Методика 
розслідування самовільного присвоєння владних повно-
важень або звання службової особи» (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 – Пчеліна О. В., 
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінально-
го процесу та організації досудового слідства факультету 
№ 1 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Захаров В. П., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри оперативно-розшукової ді-
яльності (Львівський державний університет внутрішніх 
справ); Лубенцов А. В., кандидат юрид. наук, завідувач 
лабораторії інженерно-транспортних досліджень (Харків-
ський НДІ судових експертиз імені заслуженого професо-
ра М. С. Бокаріуса). (574/10)

Ділігул Аліна Сергіївна, старший викладач кафедри 
цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського дер-
жавного університету внутрішніх справ: «Правове регу-
лювання надомної праці за трудовим законодавством 
України» (12.00.05 – трудове право; право соціального 
забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському на-
ціональному університеті внутрішніх справ МВС України 
(61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). 
Науковий керівник – Могілевський Л. В., доктор юрид. 
наук, професор, учений секретар секретаріату Вченої ради 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Обушенко О. М., доктор юрид. наук, профе-
сор, заступник командира полку патрульної служби по-
ліції особливого призначення «Дніпро-1» ГУНП України в 
Дніпропетровській області; Мельник В. В., кандидат юрид. 
наук, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Мель-
ник і Квашин»). (575/10)

Логвиненко Євгенія Сергіївна, викладач кафедри кон-
ституційного і міжнародного права факультету № 4 Харків-
ського національного університету внутрішніх справ: «Ста-
новлення та розвиток інституту покарання в праві держав 
Стародавнього світу» (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 керівник – Гаври-
ленко О. А., доктор юрид. наук, професор, професор ка-
федри міжнародного і європейського права (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опонен-
ти: Россіхін В. В., доктор юрид. наук, доцент, проректор 
з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування 
(Харківський національний університет радіоелектроніки); 
Шевченко Д. А., кандидат юрид. наук, заступник начальни-
ка відділу поліції з обслуговування житлового масиву «Ви-
ноградар» (Подільське управління поліції ГУНП у м. Києві). 
(577/10)

Торяник Олег Юрійович, аспірант денної форми на-
вчання з відривом від виробництва Інституту законодав-
ства Верховної Ради України: «Конституційно-правовий 
статус прокуратури України» (12.00.02 – конституційне 
право; муніципальне право). Спецрада Д 26.867.01 в Інсти-
туті законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, 
пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, 235-96-05). 
Науковий керівник – Щербанюк О. В., доктор юрид. наук, 
доцент, завідувач кафедри процесуального права (Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федькови-
ча). Опоненти: Савчин М. В., доктор юрид. наук, професор, 
директор НДІ порівняльного публічного права та міжна-
родного права (Ужгородський національний університет); 
Слінько Т. М., кандидат юрид. наук, доктор філософії, 
доцент, завідувач кафедри конституційного права (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
(588/10)

Улітіна Ольга Володимирівна, старший науковий спів-
робітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України: 
«Правова охорона та захист авторського права на фото-
графічні твори» (12.00.03 – цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право). 
Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підпри-
ємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 
(01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-
70-98). Науковий керівник – Орлюк О. П., доктор юрид. 
наук, професор, академік НАПрН України, директор (НДІ 
інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: Ку-
лініч О. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін 
(Київський інститут інтелектуальної власності та права На-
ціонального університету «Одеська юридична академія»); 
Майданик Л. Р., кандидат юрид. наук, асистент кафедри 
інтелектуальної власності (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). (616/10)

Зеров Костянтин Олександрович, асистент кафедри ін-
телектуальної власності Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Захист авторських прав на 
твори, розміщені в мережі Інтернет» (12.00.03 – цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при-
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ватне право). Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного пра-
ва і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України (01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. 
(044) 286-70-98). Науковий керівник – Орлюк О. П., доктор 
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, директор 
(НДІ інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: 
Сімсон О. Е., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри цивільного права № 2 (Національний юридичний уні-
верситет імені Ярослава Мудрого); Еннан Р. Є., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри права інтелектуальної 
власності та корпоративного права (Національний універ-
ситет «Одеська юридична академія»). (617/10)

Попович Тетяна Григорівна, науковий співробітник 
НДІ приватного права і підприємництва імені академі-
ка Ф. Г. Бурчака НАПрН України: «Стандартизація як засіб 
регулювання господарської діяльності» (12.00.04 – госпо-
дарське право; господарсько-процесуальне право). Спец-
рада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підприємни-
цтва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, 
м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). 
Науковий керівник – Деревянко Б. В., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри юридичних дисциплін фа-
культету № 2 (Донецький юридичний інститут МВС Укра-
їни, м. Кривий Ріг). Опоненти: Джабраілов Р. А., доктор 
юрид. наук, доцент, заступник завідувача відділу проб-
лем модернізації господарського права та законодавства 
(Інститут економіко-правових досліджень НАН України); 
Винокурова Л. Ф., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри господарського права (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (618/10)

Загородня Наталя Вячеславівна, викладач кафедри 
юридичних дисциплін факультету № 2 Донецького юри-
дичного інституту МВС України, м. Кривий Ріг: «Джерела 
господарського процесуального права» (12.00.04 – гос-
подарське право; господарсько-процесуальне 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 керів-
ник – Ніколенко Л. М., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри юридичних дисциплін факультету № 2 
(Донецький юридичний інститут МВС України). Опоненти: 
Рєзнікова В. В., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри господарського права (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Ілью-
щенко Г. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного, господарського та екологічного права (Націо-
нальний технічний університет «Дніпровська політехніка» 
МОН України). (619/10)

Куцин Яна Миколаївна, здобувач кафедри конституцій-
ного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужго-
родський національний університет», прокурор Ужгород-
ської місцевої прокуратури Закарпатської області: «Праксе-
ологія парламентського контролю: порівняльно-аналітичне 

дослідження» (12.00.02 – конституційне право; муніципаль-
не право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, 
вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – 
Бисага Ю. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач ка-
федри конституційного права та порівняльного правознав-
ства (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). 
Опоненти: Берназюк І. М., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри конституційного та міжнародного права 
Навчально-наукового гуманітарного інституту (Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського); Алма-
ші М. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
правознавства (Закарпатський інститут імені Августина Во-
лошина ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом»). (629/10)

Вашкович Вікторія Валеріївна, старший викладач ка-
федри господарського права ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет»: «Адміністративно-правове забезпе-
чення волонтерства як складової соціальної функції держа-
ви» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). 
Науковий керівник – Карабін Т. О., доктор юрид. наук, до-
цент, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та 
інформаційного права (ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»). Опоненти: Россіхіна Г. В., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна), дійсний член (академік) Європейської академії при-
родничих наук; Довжанин В. М., кандидат юрид. наук, суддя 
(Мукачівський міськрайонний суд). (630/10)

Ворон Діана Леонідівна, викладач кафедри адміні-
стративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»: «Правові за-
сади публічного адміністрування у сфері вищої освіти» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). 
Науковий керівник – Лазур Я. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, декан юридичного факультету (ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет»). Опоненти: Дрозд О. Ю., 
доктор юрид. наук, доцент, т. в. о. завідувача докторантури 
та аспірантури (Національна академія внутрішніх справ); 
Різак М. В., кандидат юрид. наук, помічник-консультант 
народного депутата України. (631/10)

Гринь Андрій Анатолійович, здобувач кафедри кон-
ституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», військово-
службовець СБУ: «Конституційні гарантії прав людини при 
здійсненні негласних слідчих дій» (12.00.02 – конститу-
ційне право; муніципальне право). Спецрада Д 61.051.07 
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у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 
3-33-41). Науковий керівник – Бисага Ю. М., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри конституційного пра-
ва та порівняльного правознавства (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»). Опоненти: Берназюк І. М., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кон-
ституційного та міжнародного права Навчально-наукового 
гуманітарного інституту (Таврійський національний уні-
верситет імені В. І. Вернадського); Завидняк І. І., кандидат 
юрид. наук. (632/10)

Акулова Ніна Володимирівна, суддя Вищого госпо-
дарського суду у відставці: «Кримінально-правова харак-
теристика посягання на життя представника іноземної 
держави» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.889.02 у 
ВНЗ «Національна академія управління» (03151, м. Київ, 
вул. Ушинського, 15; тел. (044) 242-24-64). Науковий 
керівник – Стрельцов Є. Л., доктор юрид. наук, доктор 
теології, професор, член-кореспондент НАПрН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач ка-
федри кримінального права (Національний університет 
«Одеська юридична академія»). Опоненти: Музика А. А., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, голов-
ний науковий співробітник НДЦ (Інститут кримінально-
виконавчої служби); Притула А. М., кандидат юрид. наук, 
доцент, співробітник департаменту оперативної діяльності 
(Адміністрація Державної прикордонної служби України). 
(690/10)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Григорчук Олександр Михайлович, асистент кафедри 

фізики Київського національного університету будівни-
цтва і архітектури МОН України: «Система задач як засіб 
професійно орієнтованого навчання фізики в будівель-
них коледжах» (13.00.02 – теорія та методика навчання – 
фізика). Спецрада Д 23.053.04 у Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. 
Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – 
Сиротюк В. Д., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри теорії та методики навчання фізики і астрономії 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова МОН України). Опоненти: Павленко А. І., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри соціальної робо-
ти (КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітацій-
на академія» Запорізької облради); Чінчой О. О., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики 
її викладання (Центральноукраїнський державний педа-
гогічний університет імені Володимира Винниченка МОН 
України). (11/10)

Нуржинська Анастасія Вікторівна, старший викла-
дач кафедри зв’язків з громадськістю Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»: «Профе-
сійна підготовка майбутніх фахівців зі зв’язків з гро-
мадськістю в умовах дистанційної форми навчання» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 26.133.06 у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Черно-
бровкіна В. А., доктор психол. наук, доцент, професор 
кафедри педагогіки і психології (Національний універ-
ситет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Поя-
сок Т. Б., доктор пед. наук, професор, декан факультету 
права, гуманітарних і соціальних наук, професор кафе-
дри соціально-політичних наук (Кременчуцький націо-
нальний університет імені Михайла Остроградського); 
Лісневська А. Л., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
журналістики та нових медіа (Київський університет 
імені Бориса Грінченка). 37/10)

Каменщук Тетяна Дмитрівна, директор Навчально- 
методичного центру психологічної служби системи 
освіти Вінницької області: «Особливості формуван-
ня просторової знаково-символічної системи знань 
у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталіс-
тю» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д 
26.053.23 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-
30, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 486-80-38). Науковий 
керівник – Гаврилов О. В., кандидат психол. наук, до-
цент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних мето-
дик (Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка). Опоненти: Супрун М. О., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри психокорек-
ційної педагогіки (Національний педагогічний універси-
тет імені М. П. Драгоманова); Липа В. О., кандидат пед. 
наук, професор, в. о. завідувача кафедри логопедії та 
спеціальної психології (ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», м. Слов’янськ). (74/10)

Лехолетова Марина Миколаївна, викладач кафедри со-
ціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини 
Київського університету імені Бориса Грінченка: «Форму-
вання здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 
соціальних педагогів у процесі професійної підготовки» 
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада К 26.133.01 у 
Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-
19-02). Науковий керівник – Веретенко Т. Г., кандидат пед. 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Інституту людини (Київський університет 
імені Бориса Грінченка). Опоненти: Штифурак В. Є., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри права (Вінницький 
торговельно-економічний інститут Київського національ-
ного торговельно-економічного університету); Вакулен-
ко О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри со-
ціальної педагогіки (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). (87/10)
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Чечко Тетяна Миколаївна, вихователь-методист Ко-
мунального дошкільного навчального закладу «Центр роз-
витку дитини «Я + Сім’я», м. Київ: «Соціально-педагогічна 
підтримка батьків дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в дошкільних навчальних закладах» (13.00.05 – 
соціальна педагогіка). Спецрада К 26.133.01 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). На-
уковий керівник – Лях Т. Л., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної робо-
ти Інституту людини (Київський університет імені Бориса 
Грінченка). Опоненти: Алєксєєнко Т. Ф., доктор пед. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії со-
ціальної педагогіки (Інститут проблем виховання НАПН 
України); Соловйова Т. Г., кандидат пед. наук, доцент ка-
федри соціальної педагогіки (Запорізький національний 
університет). (88/10)

Руда Галина Станіславівна, аспірант Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: 
«Розвиток музичних здібностей учнів початкової школи в 
процесі ігрової діяльності» (13.00.02 – теорія та методика 
музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Національ-
ному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий керівник – Падалка Г. М., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки 
мистецтва та фортепіанного виконавства (Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
Опоненти: Дорошенко Т. В., доктор пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри мистецьких дисциплін (Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевчен-
ка); Мережко Ю. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту 
мистецтв (Київський національний університет імені Бо-
риса Грінченка). (106/10)

Ван Яюєці, аспірант Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: «Формування 
поліхудожнього світогляду майбутніх учителів музики 
Китаю та України в процесі фортепіанного навчання» 
(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічно-
му університеті імені М. П. Драгоманова МОН Укра-
їни (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Науковий керівник – Паньків Л. І., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки мистецтва та 
фортепіанного виконавства (Національний педагогіч-
ний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Стратан-Артишкова Т. Б., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри музичного мистецтва і хореогра-
фії (Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка); Юник Т. І., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри кіно-, теле-
мистецтва (Київський національний університет культу-
ри і мистецтв). (107/10)

Бобела Світлана Іванівна, лаборант Гуманітарно-пе-
дагогічного коледжу Мукачівського державного універси-
тету: «Соціальне виховання учнівської молоді у педагогіч-
ній спадщині Августина Волошина» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 36.053.01 у 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті 
імені Івана Франка МОН України (82100, м. Дрогобич, вул. 
Івана Франка, 24; тел. (03244) 1-04-74). Науковий керів-
ник – Гордієнко Н. В., кандидат пед. наук, доцент кафе-
дри соціальної педагогіки та корекційної освіти (Дрого-
бицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Квас О. В., доктор пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки 
(Львівський національний університет імені Івана Франка); 
Маляр Л. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи (Ужгородський на-
ціональний університет). (118/10)

Концедайло Валерій Валерійович, менеджер проектів 
ТОВ «ІСМ Україна»: «Застосування ігрових симуляторів 
у формуванні професійних компетентностей майбутніх 
інженерів-програмістів» (13.00.10 – інформаційно-кому-
нікаційні технології в освіті). Спецрада Д 26.459.01 в Ін-
ституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 
453-90-51). Науковий керівник – Вакалюк Т. А., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики 
та інформатики (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Гуржій А. М., доктор тех. 
наук, професор, головний науковий співробітник лабора-
торії електронних навчальних ресурсів (Інститут професій-
но-технічної освіти НАПН України); Круглик В. С., доктор 
пед. наук, доцент, доцент кафедри інформатики і кіберне-
тики (Мелітопольський державний педагогічний універси-
тет імені Богдана Хмельницького). (119/10)

Коча Інна Анатоліївна, заступник директора з на-
вчально-виховної роботи Херсонського НВК «Дошкіль-
ний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступе-
ня – гімназія» № 7 Херсонської міськради: «Формування 
здорового способу життя учнів початкової школи (друга 
половина XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у 
Тернопільському національному педагогічному універ-
ситеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, 
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-
60-02). Науковий керівник – Зубко А. М., кандидат пед. 
наук, професор, ректор (КВНЗ «Херсонська академія не-
перервної освіти» Херсонської облради). Опоненти: Терен-
тьєва Н. О., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки, психології та методики фізичного виховання 
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка); Писарчук О. Т., кандидат пед. наук, доцент 
кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної 
освіти (Тернопільський національний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Гнатюка). (220/10)
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Бондаревська Олена Михайлівна, старший викладач 
кафедри іноземної філології та перекладу Донецького 
національного університету економіки і торгівлі імені Ми-
хайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг: «Формування 
індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяль-
ності студентів у процесі вивчення гуманітарних дисци-
плін» (13.00.09 – теорія навчання). Спецрада Д 58.053.01 
у Тернопільському національному педагогічному універ-
ситеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, 
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-
60-02). Науковий консультант – Малихін О. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри романо-германських 
мов і перекладу (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України). Опоненти: Чайка В. М., 
доктор пед. наук, професор, декан факультету педагогіки 
і психології (Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка); Опалюк Т. Л., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи (Кам’янець-Подільський на-
ціональний університет імені Івана Огієнка). (222/10)

Смаковський Юрій Васильович, старший викладач 
кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисци-
плін Бердянського державного педагогічного універси-
тету: «Формування педагогічної культури майбутніх учи-
телів музичного мистецтва засобами духовної музики» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 18.092.01 у Бердянському державному педагогіч-
ному університеті МОН України (71100, м. Бердянськ, вул. 
Шмідта, 4; тел. (06153) 4-74-68). Науковий керівник – Со-
ломаха С. О., кандидат пед. наук, старший науковий спів-
робітник відділу теорії і практики педагогічної освіти іме-
ні академіка І. А. Зязюна (Інститут педагогічної освіти та 
освіти дорослих НАПН України). Опоненти: Сулаєва Н. В., 
доктор пед. наук, доцент, декан психолого-педагогічного 
факультету (Полтавський національний педагогічний уні-
верситет імені В. Г. Короленка); Бодрова Т. О., кандидат 
пед. наук, доцент, професор кафедри теорії та методики 
музичної освіти, хорового співу і диригування (Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
(224/10)

Ніконенко Тетяна Володимирівна, старший викладач 
кафедри початкової освіти Бердянського державного пе-
дагогічного університету: «Підготовка магістрів початкової 
освіти до застосування технології контекстного навчання» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 18.092.01 у Бердянському державному педагогіч-
ному університеті МОН України (71100, м. Бердянськ, вул. 
Шмідта, 4; тел. (06153) 4-74-68). Науковий керівник – Ко-
валь Л. В., доктор пед. наук, професор, декан факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв (Бердянський 
державний педагогічний університет). Опоненти: Маруси-
нець М. М., доктор пед. наук, професор кафедри психо-
логії і педагогіки (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова); Кіліченко О. І., кандидат пед. 

наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). (225/10)

Іщенко Вікторія Сергіївна, аспірант кафедри педа-
гогіки ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка»: «Формування аналітичної компетент-
ності майбутніх фахівців з документознавства та інфор-
маційної діяльності у процесі вивчення фахових дисци-
плін» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, 
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). 
Науковий керівник – Бутенко Л. Л., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки (ДЗ «Луганський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка»). Опо-
ненти: Семеріков С. О., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри інформатики і прикладної математики 
(Криворізький державний педагогічний університет); 
Сілютіна І. М., кандидат пед. наук, доцент, в. о. завіду-
вача кафедри філософії, культурології та інформаційної 
діяльності (Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля). (226/10)

Топоренко Олександр Юрійович, аспірант кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету імені Володими-
ра Гнатюка: «Військова підготовка старшокласниць на 
західноукраїнських землях у роки Другої Речі Посполитої 
(1922 – 1939 рр.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському на-
ціональному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – 
Вихор С. Т., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти (Тернопільський на-
ціональний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка). Опоненти: Дороніна Т. О., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри педагогіки (Криворізький дер-
жавний педагогічний університет); Цибанюк О. О., канди-
дат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики 
фізичного виховання і спорту (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича). (227/10)

Ткаченко Вікторія Іванівна, викладач Миколаївського 
юридичного коледжу Національного університету «Одесь-
ка юридична академія»: «Тенденції розвитку шкільної мов-
ної освіти в Україні (1959 – 2013 рр.)» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у 
Тернопільському національному педагогічному універ-
ситеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, 
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-
60-02). Науковий керівник – Примакова В. В., доктор пед. 
наук, доцент, професор кафедри теорії й методики до-
шкільної, початкової освіти та мовних комунікацій (КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
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облради). Опоненти: Товканець Г. В., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та методики почат-
кової освіти (Мукачівський державний університет); Куто-
ва С. О., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри 
української мови та літератури (Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія). (228/10)

Надєждіна Ірина Миколаївна, викладач кафедри об-
ліку і оподаткування ПВНЗ «Міжнародний університет 
бізнесу і права»: «Просвітницько-педагогічна діяльність 
інтелігенції на Півдні України (друга половина XIX – поча-
ток XX століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському на-
ціональному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – 
Кузьменко В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри педагогіки й менеджменту освіти (КВНЗ «Херсон-
ська академія неперервної освіти» Херсонської облради). 
Опоненти: Пантюк М. П., доктор пед. наук, професор, про-
ректор з наукової роботи (Дрогобицький державний пе-
дагогічний університет імені Івана Франка); Сав’юк А. М., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри англій-
ської мови і літератури (Миколаївський національний уні-
верситет імені В. О. Сухомлинського). (229/10)

Клімчук Вікторія Анатоліївна, старший викладач ка-
федри соціальної роботи і соціальної педагогіки КЗ «Хар-
ківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
облради: «Соціальне виховання дітей у закладах поза-
шкільної освіти в Україні в 20-ті – 50-ті роки XX століття» 
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада К 74.053.02 
в Уманському державному педагогічному університе-
ті імені Павла Тичини МОН України (20300, м. Умань, 
вул. Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). Науковий керівник – 
Рассказова О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (КЗ 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харків-
ської облради). Опоненти: Алєксєєнко Т. Ф., доктор пед. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабора-
торії соціальної педагогіки (Інститут проблем виховання 
НАПН України); Дереш В. С., кандидат пед. наук, старший 
викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педаго-
гіки та соціології (Херсонський державний університет). 
(230/10)

Дячук Валентина Іванівна, директор загальноосвіт-
ньої школи № 50 м. Миколаєва: «Формування життєвої 
компетентності старшокласників у позаурочній діяльнос-
ті» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада 
К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини МОН України (20300, 
м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). Науковий 
керівник – Якименко С. І., кандидат пед. наук, професор, 
завідувач кафедри початкової освіти (Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського). 

Опоненти: Яковлєва В. А., доктор пед. наук, доцент, до-
цент кафедри педагогіки та методики технологічної осві-
ти (Криворізький державний педагогічний університет); 
Прищепа С. М., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту (Уманський дер-
жавний педагогічний університет імені Павла Тичини). 
(231/10)

Масліч Світлана Володимирівна, методист Дер-
жавного професійно-технічного навчального закладу 
«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»: 
«Формування інформаційно-аналітичної компетентності 
майбутніх агентів з організації туризму у професійно-тех-
нічних навчальних закладах» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 26.458.01 в Інституті про-
фесійно-технічної освіти НАПН України (03045, м. Київ, 
пров. Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науко-
вий керівник – Петренко Л. М., доктор пед. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
лабораторії дистанційного професійного навчання (Інсти-
тут професійно-технічної освіти НАПН України). Опоненти: 
Безкоровайна Л. В., доктор пед. наук, доцент, доцент ка-
федри туризму і готельно-ресторанної справи (Запорізь-
кий національний університет); Агапова М. Б., кандидат 
пед. наук, доцент кафедри соціальної політики (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-
ва). (238/10)

Бугаєнко Тетяна Вікторівна, викладач кафедри 
здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапїї ННІ 
фізичної культури Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка: «Формування індиві-
дуального стилю професійної діяльності майбутніх учи-
телів фізичної культури у процесі педагогічної практики» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти 
НАПН України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 
98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий керівник – Лян-
ной М. О., кандидат пед. наук, доцент, директор ННІ фізич-
ної культури (Сумський державний педагогічний універси-
тет імені А. С. Макаренка). Опоненти: Тимошенко О. В., 
доктор пед. наук, професор, декан факультету фізичного 
виховання та спорту (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова); Курнишев Ю. А., кандидат 
пед. наук, викладач кафедри фізичної культури та основ 
здоров’я (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича). (239/10)

Тимощук Олена Олексіївна, старший викладач кафе-
дри мовної підготовки Харківського національного універ-
ситету радіоелектроніки: «Педагогічні умови формування 
культури іншомовного професійного спілкування майбут-
ніх фахівців машинобудівельної галузі» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 64.053.04 у 
Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. 
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Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – 
Романовський О. Г., доктор пед. наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педаго-
гіки і психології управління соціальними системами імені 
академіка І. А. Зязюна (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). 
Опоненти: Глазкова І. Я., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри іноземних мов та методики викладання 
(Бердянський державний педагогічний університет МОН 
України); Таможська І. В., кандидат пед. наук, викладач 
української мови та літератури (Харківський державний 
автотранспортний коледж МОН України). (242/10)

Созикіна Ганна Сергіївна, викладач кафедри англій-
ської мови Харківського національного автомобільно-до-
рожнього університету: «Формування соціальної відпо-
відальності майбутніх інженерів автомобільно-дорожної 
галузі у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 64.053.04 
у Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керів-
ник – Попова О. В., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 
(Харківський національний педагогічний університет іме-
ні Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Стрельні-
ков В. Ю., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
педагогіки та суспільних наук (ВНЗ Укоопспілки «Пол-
тавський університет економіки і торгівлі» МОН України); 
Грень Л. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки і психології управління соціальними система-
ми імені академіка І. А. Зязюна (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України). (243/10)

Кабанкова Олена Миколаївна, доцент кафедри теорії 
та методики викладання шкільних предметів Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти: «Формуван-
ня пізнавальної самостійності студентів технічного універ-
ситету в процесі вивчення іноземної мови» (13.00.09 – те-
орія навчання). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському на-
ціональному педагогічному університеті імені Г. С. Сково-
роди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Олешко П. С., 
кандидат істор. наук, доцент, ректор (Волинський інститут 
післядипломної педагогічної освіти МОН України). Опо-
ненти: Жерновникова О. А., доктор пед. наук, доцент, про-
фесор кафедри математики (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН Укра-
їни); Усенко Н. М., кандидат пед. наук, старший викладач 
кафедри іноземних мов (Сумський державний університет 
МОН України). (244/10)

Бурий Сергій Володимирович, доцент кафедри тактики 
та загальновійськової підготовки ФПО Військового інсти-
туту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Формування управлінської культури майбутніх 
офіцерів в процесі практичної підготовки у вищих військо-
вих навчальних закладах» (13.00.06 – теорія і методика 
управління освітою). Спецрада Д 73.053.04 у Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького 
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. 
(0472) 35-44-63). Науковий керівник – Рижиков В. С., док-
тор пед. наук, професор, старший науковий співробітник 
Науково-дослідного центру (Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Діденко О. В., доктор пед. наук, професор, провідний 
науковий співробітник НДВ (Національна академія Держав-
ної прикордонної служби України імені Богдана Хмельниць-
кого); Гребеник Т. В., кандидат пед. наук, доцент, директор 
Політехнічного технікуму (Конотопський інститут Сумсько-
го державного університету). (256/10)

Мосякова Ірина Юліївна, директор центру творчості 
дітей та юнацтва «Шевченківець», м. Київ: «Організацій-
но-педагогічні засади управління багатопрофільним по-
зашкільним навчальним закладом» (13.00.06 – теорія 
і методика управління освітою). Спецрада Д 73.053.04 у 
Черкаському національному університеті імені Богдана 
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий керівник – 
Калініна Л. М., доктор пед. наук, професор, завідувач від-
ділу економіки та управління загальною середньою осві-
тою (Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти: При-
ходько В. М., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
андрагогіки (КЗ «Запорізький обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти» Запорізької облради); Ку-
ценко Т. М., кандидат пед. наук, методист II категорії ла-
бораторії суспільних та гуманітарних наук (Національний 
центр «Мала академія наук України»). (257/10)

Тумак Оксана Михайлівна, аспірант кафедри англій-
ської філології та методики навчання англійської мови 
Тернопільського національного педагогічного університе-
ту імені Володимира Гнатюка: «Становлення та розвиток 
методики навчання англійської мови на Буковині (кінець 
XIX – початок XX ст.)» (13.00.02 – теорія та методика на-
вчання – германські мови). Спецрада К 58.053.05 у Тер-
нопільському національному педагогічному університеті 
імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тер-
нопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). 
Науковий керівник – Лабінська Б. І., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітар-
них факультетів (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича). Опоненти: Морська Л. І., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов 
для природничих факультетів (Львівський національний 
університет імені Івана Франка); Борецька Г. Е., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри методики викладання 
іноземних мов й інформаційно-комунікаційних техноло-
гій (Київський національний лінгвістичний університет). 
(259/10)
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Скіба Наталія Ярославівна, асистент кафедри іно-
земних мов для природничих факультетів Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка: «Інтегроване 
формування іншомовної комунікативної та методичної 
компетентностей майбутніх викладачів англійської мови 
для економічних спеціальностей» (13.00.02 – теорія та ме-
тодика навчання – германські мови). Спецрада К 58.053.05 
у Тернопільському національному педагогічному універ-
ситеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, 
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 
43-58-80). Науковий керівник – Микитенко Н. О., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
для природничих факультетів (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Черниш В. В., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри методи-
ки викладання іноземних мов й інформаційно-комуніка-
ційних технологій (Київський національний лінгвістичний 
університет); Боднар С. В., кандидат пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри іноземних мов (Одеський торговель-
но-економічний інститут Київського національного торго-
вельно-економічного університету). (260/10)

Баб’юк Оксана Василівна, викладач англійської мови 
Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола: «Форму-
вання професійно орієнтованої англомовної компетент-
ності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери 
туризму» (13.00.02 – теорія та методика навчання – гер-
манські мови). Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Воло-
димира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. 
Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). Науковий 
керівник – Задорожна І. П., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри англійської філології та методики на-
вчання англійської мови (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). 
Опоненти: Лабінська Б. І., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факуль-
тетів (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича); Синекоп О. С., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри англійської мови технічного спрямування 
№ 2 (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). 
(261/10)

Лученко Ольга Олександрівна, викладач англійської 
та японської мов факультету іноземних мов Харківсько-
го національного університету імені В. Н. Каразіна: «Про-
фесійна адаптація вчителів-початківців до роботи в шко-
лах Японії» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський дер-
жавний педагогічний університет» МОН України (84116, 
м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). 
Науковий керівник – Гриньова В. М., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри початкової, дошкільної 
та професійної освіти (Харківський національний педа-
гогічний університет імені Г. С. Сковороди). Опоненти: 

Стрельніков В. Ю., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри філософії та економіки освіти (Полтавський об-
ласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського); Ляшова Н. М., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри теорії і практики початкової осві-
ти (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універси-
тет»). (360/10)

Анголенко Валентина Володимирівна, керівник під-
розділу сприяння працевлаштуванню випускників КЗ 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харків-
ської облради: «Підготовка майбутніх працівників соціаль-
ної сфери до здійснення соціально-педагогічного супро-
воду неповнолітніх, звільнених від відбування покарання 
з випробуванням» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спец-
рада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педа-
гогічний університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ, 
вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). Науковий керів-
ник – Рассказова О. І., доктор пед. наук, професор, завіду-
вач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки 
(КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Хар-
ківської облради). Опоненти: Караман О. Л., доктор пед. 
наук, професор, директор Інституту педагогіки і психології 
(ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка», м. Старобільськ); Шароватова О. П., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та тех-
ногенно-екологічної безпеки (Національний університет 
цивільного захисту України). (362/10)

Коркішко Артем Володимирович, аспірант кафедри 
педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет»: «Педагогічні умови форму-
вання професійного іміджу майбутніх магістрів педагогіки 
вищої школи» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський дер-
жавний педагогічний університет» МОН України (84116, 
м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). 
Науковий керівник – Саяпіна С. А., доктор пед. наук, до-
цент, завідувач кафедри педагогіки вищої школи (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»). Опо-
ненти: Цвєткова Г. Г., доктор пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитя-
чої творчості (Національний педагогічний університет іме-
ні М. П. Драгоманова); Полякова І. В., кандидат пед. наук, 
директор (Харківський коледж КЗ «Харківська гуманітар-
но-педагогічна академія» Харківської облради). (364/10)

Єресько Олег Вікторович, асистент кафедри педагогі-
ки, начальник відділу регіонального розвитку, дистанцій-
ної освіти та заочного навчання Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування України: «Виховання 
валеологічних цінностей дітей-підлітків у процесі навчаль-
ної і позаурочної діяльності» (13.00.07 – теорія і методика 
виховання). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському 
національному університеті імені Володимира Даля МОН 
України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 
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59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий керівник – Сопів-
ник Р. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
педагогіки (Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України). Опоненти: Осіпцов А. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичного вихо-
вання, спорту та здоров’я людини (Маріупольський дер-
жавний університет); Пранова Є. В., кандидат пед. наук, 
викладач кафедри біомеханіки та спортивної метрології 
(Національний університет фізичного виховання і спорту 
України). (365/10)

Бовт Альона Юріївна, викладач кафедри германо-
романської філології та перекладу Східноукраїнсько-
го національного університету імені Володимира Даля: 
«Художньо-естетичне виховання учнівської молоді в се-
редній школі Канади (кінець XX – початок XXI століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національ-
ному університеті імені Володимира Даля МОН України 
(93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. 
(064) 524-03-42). Науковий керівник – Шевченко Г. П., 
доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, 
професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський націо-
нальний університет імені Володимира Даля). Опоненти: 
Миропольська Н. Є., доктор пед. наук, професор, голов-
ний науковий співробітник лабораторії естетичного вихо-
вання та мистецької освіти (Інститут проблем виховання 
НАПН України); Ушакова І. О., кандидат пед. наук, старший 
викладач кафедри англійської мови (Національний універ-
ситет «Києво-Могилянська академія»). (386/10)

Бортнікова Олена Володимирівна, директор КЗ 
«Одеське училище мистецтв і культури імені К. Ф. Даньке-
вича»: «Виховання адаптивного стилю лідерства студентів 
училищ культури і мистецтв» (13.00.07 – теорія і методика 
виховання). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському 
національному університеті імені Володимира Даля МОН 
України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 
59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий керівник – Шевчен-
ко Г. П., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН 
України, професор кафедри педагогіки (Східноукраїн-
ський національний університет імені Володимира Даля). 
Опоненти: Сопівник Р. В., доктор пед. наук, доцент, завіду-
вач кафедри педагогіки (Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України); Ушакова І. О., кан-
дидат пед. наук, старший викладач кафедри англійської 
мови (Національний університет «Києво-Могилянська 
академія»). (388/10)

Плахотнюк Ганна Миколаївна, викладач іноземних 
мов кафедри германістики факультету іноземних мов 
Донецького національного університету імені Василя 
Стуса, м. Вінниця: «Формування інформаційної компе-
тентності майбутніх перекладачів у фаховій підготовці» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному 

університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України 
(21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-
60-45). Науковий керівник – Гуревич Р. С., доктор пед. 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України 
(Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). Опоненти: Матвієнко О. В., док-
тор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи (Ки-
ївський національний лінгвістичний університет); Рогуль-
ська О. О., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
практики іноземної мови та методики викладання (Хмель-
ницький національний університет МОН України). (401/10)

Чеботарьов Микола Корнійович, старший викладач 
кафедри педагогіки і психології управління соціальними 
системами імені академіка І. А. Зязюна Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний ін-
ститут»: «Формування готовності майбутніх менеджерів 
до адаптивного управління у процесі професійної підго-
товки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному педаго-
гічному університеті імені Михайла Коцюбинського МОН 
України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. 
(0432) 27-60-45). Науковий керівник – Романовський О. Г., 
доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, завідувач кафедри педагогіки і психології управ-
ління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна 
(Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут»). Опоненти: Гомонюк О. М., доктор 
пед. наук, професор кафедри психології та педагогіки 
(Хмельницький національний університет МОН України); 
Главацька О. Л., кандидат пед. наук, доцент кафедри со-
ціальної педагогіки і соціальної роботи (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка МОН України). (402/10)

Голик Белла Григорівна, тимчасово не працює: «Фор-
мування професійної компетентності з дизайну одягу 
майбутніх учителів технологій і праці» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 44.053.01 у 
Полтавському національному педагогічному університеті 
імені В. Г. Короленка МОН України (36003, м. Полтава, вул. 
Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). Науковий керів-
ник – Цина В. І., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри 
загальної педагогіки та андрагогіки (Полтавський націо-
нальний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). 
Опоненти: Оршанський Л. В., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри технологічної та професійної освіти 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка); Корницька Л. А., кандидат пед. наук, до-
цент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти 
і декоративного мистецтва (Хмельницький національний 
університет). (414/10)

Хавіна Ірина Валер’ївна, асистент кафедри педагогі-
ки та психології управління соціальними системами імені 
академіка І. А. Зязюна Національного технічного універси-
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тету «Харківський політехнічний інститут»: «Формування 
базових професійних компетенцій бакалаврів з психоло-
гії у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України 
(21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-
60-45). Науковий керівник – Резнік С. М., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри педагогіки та психології управління 
соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна (На-
ціональний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут»). Опоненти: Паламарчук О. М., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри психології 
та соціальної роботи (Вінницький державний педагогіч-
ний університет імені Михайла Коцюбинського); Лутков-
ська С. М., кандидат пед. наук, викладач кафедри годівлі 
сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів (Він-
ницький національний аграрний університет). (415/10)

Великий Ярема Богданович, заступник начальника 
курсу з виховної та соціально-психологічної роботи Львів-
ського державного університету безпеки життєдіяльності: 
«Педагогічні умови громадянського виховання майбут-
ніх офіцерів служби порятунку» (13.00.07 – теорія і ме-
тодика виховання). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому 
державному педагогічному університеті імені Михайла 
Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Ост-
розького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий керівник – 
Цюприк А. Я., кандидат пед. наук, доцент кафедри практич-
ної психології та педагогіки (Львівський державний універ-
ситет безпеки життєдіяльності). Опоненти: Борисов В. В., 
доктор пед. наук, професор кафедри соціальної роботи 
(КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» Запорізької облради); Зарічанський О. А., кан-
дидат пед. наук, заступник начальника відділу реабілітації 
(Навчально-спортивна база ЗВС «Тисовець» Міноборони 
України). (416/10)

Северинчук Людмила Анатоліївна, начальник служби 
у справах дітей Черкаської райдержадміністрації: «Фор-
мування у старшокласників культури родинних взаємин у 
позаурочній діяльності закладу загальної середньої осві-
ти» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д 
29.051.06 у Східноукраїнському національному універси-
теті імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сє-
вєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-
03-42). Науковий керівник – Черкашина Т. В., доктор пед. 
наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менедж-
менту (КНЗ «Черкаський обласний інститут післядиплом-
ної освіти педагогічних працівників» Черкаської облради). 
Опоненти: Тернопільська В. І., доктор пед. наук, професор 
кафедри теорії та історії педагогіки (Київський університет 
імені Бориса Грінченка); Аносова А. В., кандидат пед. наук, 
старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гума-
нітарних та мистецьких дисциплін (КНЗ «Київський облас-
ний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
Київської облради). (417/10)

Свиридюк Володимир Васильович, викладач кафедри 
іноземних мов Житомирського військового інституту імені 
С. П. Корольова: «Формування інформаційно-комуніка-
тивної компетентності майбутніх магістрів медсестринства 
на засадах технологічного підходу» (13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Жи-
томирському державному університеті імені Івана Франка 
МОН України (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; 
тел. (0412) 43-14-17). Науковий керівник – Вознюк О. В., 
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри дошкільної 
освіти та педагогічних інновацій (Житомирський дер-
жавний університет імені Івана Франка). Опоненти: Спі-
рін О. М., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, директор (Інститут модернізації змісту осві-
ти НАПН України); Гуменна І. Р., кандидат пед. наук, викла-
дач кафедри іноземних мов (Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського). (418/10)

Якименко Наталія Олегівна, старший викладач ка-
федри українознавства, культури та документознавства 
Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка: «Формування професійної компетент-
ності майбутніх фахівців із документознавства та інфор-
маційної діяльності в процесі дистанційного навчання» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада 
Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічно-
му університеті імені В. Г. Короленка МОН України (36003, 
м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). 
Науковий керівник – Жданова-Неділько О. Г., доктор пед. 
наук, доцент, доцент кафедри педагогічної майстерності 
та менеджменту освіти імені І. А. Зязюна (Полтавський на-
ціональний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). 
Опоненти: Стрельніков В. Ю., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри філософії і економіки освіти (Полтав-
ський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського); Смирнова І. М., кандидат пед. 
наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії 
технологій професійного навчання (Інститут професійно-
технічної освіти НАПН України). (429/10)

Морозова Марія Миколаївна, старший викладач ка-
федри товарознавства, торговельного підприємництва та 
експертизи товарів ДЗ «Луганський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка»: «Формування економічної 
компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей 
у навчально-виховному процесі ВНЗ» (13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гого-
ля, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Савчен-
ко С. В., доктор пед. наук, професор, ректор (ДЗ «Луган-
ський національний університет імені Тараса Шевченка»). 
Опоненти: Набока О. Г., доктор пед. наук, професор, пер-
ший проректор (ДВНЗ «Донбаський державний педагогіч-
ний університет», м. Слов’янськ); Кошелева Н. Г., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри інженерної педагогіки 
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та психології (Навчально-науковий професійно-педагогіч-
ний інститут Української інженерно-педагогічної академії). 
(436/10)

Степанова Людмила Василівна, викладач кафе-
дри музичного мистецтва і хореографії ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського»: «Методика формування художньо-
герменевтичної компетентності магістрів музичного мис-
тецтва та хореографії» (13.00.02 – теорія та методика 
музичного навчання). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Ма-
каренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 
87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Шип С. В., 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафе-
дри музичного мистецтва і хореографії (ДЗ «Півден-
ноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського» МОН України). Опоненти: Олек-
сюк О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри теорії та методики музичного мистецтва (Київський 
університет імені Бориса Грінченко МОН України); Пола-
тайко О. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова МОН України). (437/10)

Ду Ханьфен, аспірант кафедри музичного мистецтва 
і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Ме-
тодика формування психолого-педагогічної готовності 
майбутнього вчителя музики до диригентської діяльнос-
ті та керівництва дитячим інструментальним ансамблем» 
(13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). Спец-
рада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науко-
вий керівник – Шип С. В., доктор мистецтвознавства, про-
фесор, професор кафедри музичного мистецтва і хорео-
графії (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогіч-
ний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України). 
Опоненти: Лабунець В. М., доктор пед. наук, професор, 
декан педагогічного факультету (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка МОН Украї-
ни); Парфентьєва І. П., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри музичного мистецтва (Миколаївський національ-
ний університет імені В. О. Сухомлинського МОН України). 
(438/10)

Опольська Алевтина Володимирівна, методист І кате-
горії навчального відділу ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць-
кий державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди»: «Розвиток післядипломної педагогічної осві-
ти в Україні (кінець XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада К 
27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН 

України (08400, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Су-
хомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керів-
ник – Сігаєва Л. Є., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти 
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди»). Опоненти: 
Отич О. М., доктор пед. наук, професор, проректор з на-
уково-методичної роботи та міжнародних зв’язків (ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України); Жоро-
ва І. Я., доктор пед. наук, доцент, перший проректор (КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
облради). (483/10)

Нестеренко Світлана Василівна, заступник директо-
ра з навчально-виховної роботи Івано-Франківського ко-
леджу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»: «Формування етнокультурної 
компетентності учнів старшої школи у процесі вивчення 
громадянської лірики» (13.00.02 – теорія та методика на-
вчання – українська література). Спецрада Д 26.053.07 
у Київському національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керів-
ник – Уліщенко В. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри української, іноземної філології та перекладу 
(Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна»). Опоненти: Нежива Л. Л., доктор пед. наук, 
доцент, доцент кафедри української літератури (Пол-
тавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка); Паламар С. П., кандидат пед. наук, стар-
ший науковий співробітник, доцент кафедри педагогіки 
та психології (Київський університет імені Бориса Грін-
ченка). (485/10)

Білошапка Наталія Миколаївна, викладач кафедри 
інформатики Сумського державного педагогічного уні-
верситету імені А. С. Макаренка: «Формування у май-
бутніх учителів математики вмінь використовувати за-
соби комп’ютерної візуалізації у професійній діяльності» 
(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). На-
уковий керівник – Семеніхіна О. В., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри інформатики (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка МОН України). Опоненти: Прошкін В. В., доктор пед. 
наук, професор кафедри інформаційних технологій і ма-
тематичних дисциплін (Київський університет імені Бори-
са Грінченка МОН України); Воєвода А. Л., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри алгебри і методики навчання мате-
матики (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського МОН України). (487/10)

Ільчук Ліна Петрівна, асистент кафедри мистецьких 
дисциплін та методик їх викладання Кременецької обласної 
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гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка: 
«Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до 
виховання підлітків засобами дзвонарства» (13.00.04 – те-
орія і методика професійної освіти). Спецрада Д 20.051.01 
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий 
керівник – Кіндратюк Б. Д., доктор мистецтвознавства, до-
цент, професор кафедри методики музичного виховання 
та диригування (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Тара-
рак Н. Г., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
естетичного виховання і технологій дошкільної освіти 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди); Василевська-Скупа Л. П., кандидат пед. 
наук, доцент, завідувач кафедри вокально-хорової під-
готовки, теорії та методики музичної освіти (Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Коцю-
бинського). (501/10)

Стамбульська Тетяна Ігорівна, викладач Івано-Фран-
ківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»: «Формування куль-
тури мовлення майбутніх учителів початкової школи у про-
цесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 20.051.01 у ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керівник – 
Лисенко О. М., кандидат філол. наук, доцент кафедри 
теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). Опоненти: Ткаченко Л. П., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри теорії і методики викладання 
філологічних дисциплін у початковій школі (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-
роди); Вітюк В. В., кандидат пед. наук, доцент, заступник 
декана факультету педагогічної освіти та соціальної робо-
ти (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки). (502/10)

Васиньова Надія Сергіївна, асистент кафедри публіч-
ної служби й управління навчальними та соціальними за-
кладами ННІ публічного управління, адміністрування та 
післядипломної освіти ДЗ «Луганський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка»: «Розвиток теорії управ-
ління вищими навчальними закладами в Україні (остан-
ньої чверті XX – початку XXI століття)» (13.00.06 – теорія 
та методика управління освітою). Спецрада Д 29.053.03 
у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа 
Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Хри-
ков Є. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
публічної служби та управління навчальними та соціаль-
ними закладами (ДЗ «Луганський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Алфімов В. М., 

доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки (Східно-
український національний університет імені Володимира 
Даля, м. Сєвєродонецьк); Мармаза О. І., кандидат пед. 
наук, професор, завідувач кафедри наукових основ управ-
ління і психології (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди). (503/10)

Ножко Ігор Олегович, науковий співробітник навчаль-
но-науково-виробничого відділу Черкаського інституту 
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України: «Формування 
дослідницької компетентності майбутніх магістрів з по-
жежної безпеки у професійній підготовці» (13.00.04 – те-
орія і методика професійної освіти). Спецрада К 27.053.03 
у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди» МОН України 
(08400, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинсько-
го, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник – Хатко-
ва Л. В., кандидат пед. наук, доцент, заступник начальника 
кафедри пожежно-профілактичної роботи (Черкаський 
інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля На-
ціонального університету цивільного захисту України). 
Опоненти: Шапран Ю. П., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри теорії і методики професійної підготовки 
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди»); Цюприк А. Я., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри практичної 
психології та педагогіки (ННІ психології та соціального за-
хисту Львівського державного університету безпеки жит-
тєдіяльності). (510/10)

Соляр Лариса Віталіївна, асистент кафедри мистець-
ких дисциплін та методики їх викладання Кременецької 
обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса 
Шевченка: «Формування етнокультурної компетентності 
майбутніх учителів музичного мистецтва» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 20.051.01 
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий 
керівник – Кіндратюк Б. Д., доктор мистецтвознавства, до-
цент, професор кафедри методики музичного виховання та 
диригування (ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Фрицюк В. А., 
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки і 
професійної освіти (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського); Мельник О. П., 
кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки мистецтва 
та фортепіанного виконавства (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). (511/10)

Захарасевич Наталія Володимирівна, викладач ка-
федри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»: «Підготовка майбутніх вихователів 
до рольової діяльності дітей у дошкільних навчальних 
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закладах» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 20.051.01 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» МОН 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; 
тел. (0342) 75-23-51). Науковий керівник – Мацук Л. О., 
кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії та методики 
дошкільної і спеціальної освіти (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»). 
Опоненти: Бахмат Н. В., доктор пед. наук, професор ка-
федри теорії та методик початкової освіти (Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієн-
ка); Присяжнюк Л. А., кандидат пед. наук, доцент кафе-
дри теорії та методики дошкільної та початкової освіти 
(Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). (513/10)

Соколан Тетяна Леонідівна, асистент кафедри до-
шкільної і початкової освіти та соціально-психологічного 
супроводу розвитку особистості Донецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Крама-
торськ: «Підготовка вчителів у системі післядипломної 
педагогічної освіти Китаю до роботи з обдарованими 
дітьми» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогі-
ки). Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, 
м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). 
Науковий керівник – Бурцева Ю. О., кандидат пед. наук, 
доцент, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності (Донецький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти). Опоненти: Алфімов В. М., доктор пед. 
наук, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля); Пере-
падя Д. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри іноземної 
філології (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управлін-
ня персоналом»). (515/10)

Костенко Дмитро Вікторович, старший викладач ка-
федри природничо-математичних дисциплін та методик 
їх викладання Донецького обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти, м. Краматорськ: «Управ-
ління інноваційною діяльністю регіонального інституту 
післядипломної педагогічної освіти як умова підвищення 
конкурентоспроможності» (13.00.06 – теорія і методика 
управління освітою). Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луган-
ський національний університет імені Тараса Шевченка» 
МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; 
тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Бурцева Ю. О., 
кандидат пед. наук, доцент, проректор з наукової, інно-
ваційної та міжнародної діяльності (Донецький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти). Опоненти: 
Алфімов В. М., доктор пед. наук, професор кафедри педа-
гогіки (Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля); Козлова О. Г., кандидат пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри менеджменту освіти та про-
фесійної підготовки (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка). (523/10)

Сергієнко Тетяна Миколаївна, викладач кафедри іно-
земних мов та військового перекладу Національної ака-
демії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдач-
ного: «Соціально-педагогічна профілактика дезадаптації 
курсантів молодших курсів вищих військових навчальних 
закладів» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада 
Д 29.053.01 у ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старо-
більськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий 
керівник – Медвідь М. М., доктор екон. наук, старший 
науковий співробітник, заступник начальника навчально-
методичного центру – начальник відділу методичного за-
безпечення навчального процесу (Національна академія 
Національної гвардії України). Опоненти: Діденко О. В., 
доктор пед. наук, професор, провідний науковий спів-
робітник НДВ (Національна академія Державної прикор-
донної служби України імені Богдана Хмельницького); 
Бадер С. О., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафе-
дри дошкільної та початкової освіти (ДЗ «Луганський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка»). (524/10)

Адарюкова Людмила Борисівна, старший викладач 
кафедри мовної підготовки ДВНЗ «Донецький національ-
ний технічний університет», м. Покровськ: «Формування 
самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кі-
бербезпеки у технічних університетах» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 29.053.01 у 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа 
Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Ка-
банець М. М., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафе-
дри мовної підготовки (ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет»). Опоненти: Кучерявий О. Г., док-
тор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І. А. Зя-
зюна (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України); Волошина Т. В., кандидат пед. наук, старший ви-
кладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України). (604/10)

Бованенко Ольга Олександрівна, старший викладач 
кафедри соціальної педагогіки Національного педагогіч-
ного університету імені М. П. Драгоманова: «Формування 
художньо-естетичної культури студентів педагогічних уні-
верситетів у процесі декоративно-прикладної діяльнос-
ті» (13.00.07 – теорія і методика виховання.). Спецрада К 
26.053.09 у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. Пиро-
гова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – Вайно-
ла Р. Х., доктор пед. наук, професор, професор кафедри со-
ціальної педагогіки (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Коновець С. В., доктор 
пед. наук, професор, головний науковий співробітник лабо-
раторії громадянського та морального виховання (Інститут 
проблем виховання НАПН України); Пацалюк І. І., кандидат 
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пед. наук, доцент кафедри образотворчого, декоративно-
прикладного мистецтва, дизайну і методики їх викладання 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка). (605/10)

Турчин Ірина Михайлівна, викладач кафедри інозем-
них мов Львівського національного аграрного університету: 
«Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спец-
рада К 35.052.24 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Банде-
ри, 12; тел. (032) 258-22-97). Науковий керівник – Заячків-
ська Н. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри за-
гальної та соціальної педагогіки (Львівський національний 
університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: 
Чепіль М. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дрогобиць-
кий державний педагогічний університет імені Івана Франка 
МОН України); Гук Л. І., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
іноземних мов (Національний університет «Львівська полі-
техніка» МОН України). (612/10)

Клонцак Ореста Ігорівна, викладач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін КВНЗ «Львівський інститут медсе-
стринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупин-
ського» Львівської облради: «Розвиток академічно-громад-
ського навчання студентів у системі університетської освіти 
США» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада К 35.052.24 у Національному університеті «Львів-
ська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бан-
дери, 12; тел. (032) 258-22-97). Науковий керівник – Рав-
чина Т. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри за-
гальної та соціальної педагогіки (Львівський національний 
університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: 
Кучай Т. П., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки та психології (Закарпатський угорський інститут 
імені Ференца Ракоці II МОН України); Литовченко І. М., кан-
дидат пед. наук, доцент, доцент кафедри англійської мови 
технічного спрямування № 2 (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України). (613/10)

Рибак Тетяна Миколаївна, аспірант кафедри педагогіки 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: «Органі-
зація навчальної діяльності з української мови і літерату-
ри у шкільній освіті західної діаспори (1945 – 1996 рр.)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спец-
рада К 35.052.24 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-22-97). Науковий керівник – Мацько В. П., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри україн-
ської мови і літератури (Хмельницька гуманітарно-педа-
гогічна академія МОН України). Опоненти: Романюк С. З., 
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки 
та методики початкової освіти (Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича МОН України); Гер-

цюк Д. Д., кандидат пед. наук, доцент, декан факультету 
педагогічної освіти (Львівський національний університет 
імені Івана Франка МОН України). (614/10)

Ніколаєва Ірина Миколаївна, асистент кафедри «Ла-
бораторна діагностика» КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» Житомирської облради: «Формування компе-
тентності в хімії майбутніх бакалаврів технології медичної 
діагностики та лікування» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомир-
ському державному університеті імені Івана Франка МОН 
України (10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. 
(0412) 43-14-17). Науковий керівник – Ярошенко О. Г., 
доктор пед. наук, професор, завідувач відділу інтеграції 
вищої освіти і науки (Інститут вищої освіти НАПН Украї-
ни). Опоненти: Деркач Т. М., доктор пед. наук, доцент, за-
відувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та 
дизайну (Київський національний університет технологій 
та дизайну); Лобач Н. В., кандидат пед. наук, старший ви-
кладач кафедри медичної інформатики, медичної і біоло-
гічної фізики (ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). (624/10)

Ростикус Надія Петрівна, асистент кафедри початко-
вої і дошкільної освіти, заступник декана факультету пе-
дагогічної освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка: «Система ситуаційних вправ як засіб 
формування діалогічного мовлення молодших школя-
рів» (13.00.02 – теорія та методика навчання – українська 
мова). Спецрада Д 26.133.05 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керів-
ник – Вашуленко М. С., доктор пед. наук, професор, дій-
сний член НАПН України. Опоненти: Климова К. Я., доктор 
пед. наук, професор кафедри філології і лінгводидактики, 
завідувач кафедри лінгвометодики та культури фахової 
мови (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка); Дубовик С. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри початкової освіти (Педагогічний інститут Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка). (714/10)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Дерієнко Тетяна Анатоліївна, аспірант кафедри вну-

трішньої медицини медичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Особли-
вості медикаментозного супроводу пацієнтів з артеріаль-
ною гіпертензією після імплантації електрокардіостиму-
лятора» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 64.600.04 у 
Харківському національному медичному університеті МОЗ 
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-
27). Науковий керівник – Яблучанський М. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на). Опоненти: Корж О. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної практики – сімейної медици-
ни (Харківська медична академія післядипломної освіти 
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МОЗ України); Копица М. П., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу гострого інфарк-
ту міокарда (ДУ «Інститут терапії імені Л. Т. Малої» НАМН 
України). (23/10)

Бачинська Інна Валеріївна, лікар-гінеколог відділен-
ня дитячої та підліткової гінекології Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України: «Пере-
біг, діагностика та профілактика порушень пубертатного 
періоду у дівчат із автоімунним тиреоїдитом» (14.01.01 – 
акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.553.01 у ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені акаде-
міка О. М. Лук’янової НАМН України» (04050, м. Київ, 
вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-90-56). Науковий керів-
ник – Калугіна Л. В., доктор мед. наук, старший науко-
вий співробітник відділення ендокринної гінекології (ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академі-
ка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти: Вдовичен-
ко Ю. П., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАМН України, професор кафедри акушерства, гінеко-
логії та перинатології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); 
Андрієць О. А., доктор мед. наук, професор кафедри аку-
шерства та гінекології (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет»). (62/10)

Гарбузюк Валерій Валерійович, аспірант кафедри 
акушерства та гінекології ФПО Вінницького національного 
медичного університету МОЗ України: «Обґрунтування 
профілактики та лікувальної тактики при передчасних по-
логах у жінок, хворих на туберкульоз легень» (14.01.01 – 
акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.553.01 у ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені акаде-
міка О. М. Лук’янової НАМН України» (04050, м. Київ, 
вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-90-56). Науковий керів-
ник – Польова С. П., доктор мед. наук, професор кафедри 
акушерства та гінекології ФПО (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). 
Опоненти: Туманова Л. Є., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділення профілактики та лікування гнійно-за-
пальних захворювань в акушерстві (ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової 
НАМН України»); Рожковська Н. М., доктор мед. наук, про-
фесор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Одеський 
національний медичний університет МОЗ України). (63/10)

Занько Олена Василівна, аспірант відділення ендо-
кринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН Укра-
їни»: «Діагностика, лікування та профілактика гіперпро-
ліферативних захворювань ендометрія у жінок в період 
постменопаузи» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). 
Спецрада Д 26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства 
і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН Украї-
ни» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-90-56). 
Науковий керівник – Захаренко Н. Ф., доктор мед. наук, 

старший науковий співробітник відділення ендокринної 
гінекології (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опонен-
ти: Венцківський Б. М., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушер-
ства та гінекології № 1 (Національний медичний універси-
тет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Булавенко О. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушер-
ства та гінекології № 2 (Вінницький національний медич-
ний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (64/10)

Коваленко Наталія Володимирівна, лікар акушер-гіне-
колог відділення гінекології Київської міської клінічної лі-
карні № 9 МОЗ України: «Особливості клініки, діагностики 
та лікування клімактеричного синдрому у жінок з ендоме-
тріозом» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада 
Д 26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінеколо-
гії імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України» (04050, 
м. Київ, вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-90-56). Науковий 
керівник – Захаренко Н. Ф., доктор мед. наук, старший на-
уковий співробітник відділення ендокринної гінекології (ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академі-
ка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти: Вдовичен-
ко Ю. П., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАМН України, професор кафедри акушерства, гінекології 
та перинатології (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Гнат-
ко О. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства та гінекології № 2 (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (65/10)

Лавренчук Оксана Валентинівна, лікар-педіатр Дитя-
чої клінічної лікарні № 6 Шевченківського району м. Ки-
єва МОЗ України: «Оптимізація діагностики і лікування 
хронічних гастродуоденітів у дітей з дисплазією сполучної 
тканини» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 26.553.01 у 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені ака-
деміка О. М. Лук’янової НАМН України» (04050, м. Київ, 
вул. П. Майбороди, 8; тел. 483-90-56). Науковий керів-
ник – Муквіч О. М., доктор мед. наук, професор, голов-
ний науковий співробітник відділення хвороб сполучної 
тканини у дітей (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гіне-
кології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»). 
Опоненти: Бекетова Г. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри дитячих та підліткових захворювань (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Дуднік В. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). (66/10)

Радушинська Тетяна Юріївна, аспірант відділення 
проблем харчування та соматичних захворювань дітей 
раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гіне-
кології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», 
лікар-педіатр дільничний Комунального некомерційного 
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підприємства «Центр первинної медико-санітарної допо-
моги № 2» Святошинського району м. Києва: «Оптимізація 
діагностики та лікування хронічної діареї, обумовленої лак-
тазною недостатністю у дітей раннього віку» (14.01.10 – 
педіатрія). Спецрада Д 26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової 
НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 8; тел. 
483-90-56). Науковий керівник – Шадрін О. Г., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділення проблем харчуван-
ня та соматичних захворювань дітей раннього віку (ДУ 
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені акаде-
міка О. М. Лук’янової НАМН України»). Опоненти: Крюч-
ко Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
педіатрії № 2 (ВДНЗУ «Українська медична стоматологіч-
на академія» МОЗ України); Белоусова О. Ю., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри педіатричної гастро-
ентерології і нутриціології (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України). (67/10)

Керецман Анжеліка Олексіївна, асистент кафедри со-
ціальної медицини та гігієни медичного факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України: 
«Медико-соціальна оцінка демографічних втрат, спри-
чинених хворобами органів травлення, та обґрунтуван-
ня функціонально-організаційної моделі їх мінімізації» 
(14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада К 61.051.09 
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 
3-33-41, 3-50-91). Науковий керівник – Рингач Н. О., док-
тор наук з держ. управління, професор, головний на-
уковий співробітник (Інститут демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи). Опоненти: Децик О. З., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри соціаль-
ної медицини, організації охорони здоров’я і медичного 
правознавства (Івано-Франківський національний медич-
ний університет МОЗ України); Волошин В. О., доктор мед. 
наук, професор, професор СК-15 (Національна академія 
Служби безпеки України). (95/10)

Скрип Василь Васильович, генеральний директор об-
ласного клінічного територіального медичного об’єднання 
«Фтизіатрія»: «Медико-соціальне обґрунтування моделі 
підготовки закладів охорони здоров’я до автономізації» 
(14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада К 61.051.09 
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 
3-33-41, 3-50-91). Науковий керівник – Миронюк І. С., 
доктор мед. наук, доцент, декан факультету здоров’я та 
фізичного виховання (ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України). Опоненти: Децик О. З., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
медицини, організації охорони здоров’я і медичного пра-
вознавства (Івано-Франківський національний медичний 
університет МОЗ України); Голованова І. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини, 
організації та економіки охорони здоров’я з біостатисти-

кою та медичним правознавством (ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України). (96/10)

Бойко Віталій Ярославович, головний лікар КЗ «Рів-
ненська обласна дитяча лікарня» Рівненської облради: 
«Медико-соціальне обґрунтування потреби населення сіль-
ськогосподарської області у первинній та спеціалізованій 
(вторинній) медичній допомозі» (14.02.03 – соціальна ме-
дицина). Спецрада К 61.051.09 у ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, 
вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41, 3-50-91). Науковий 
керівник – Лазоришинець В. В., доктор мед. наук, профе-
сор, директор (Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска). 
Опоненти: Любінець О. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри організації і управління охороною здоров’я 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького МОЗ України); Сміянов В. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я 
(Сумський державний університет). (97/10)

Гайда Іван Михайлович, начальник військово-ме-
дичного клінічного центру західного регіону Міноборони 
України: «Медико-соціальне обґрунтування удосконален-
ня системи медичної реабілітації військовослужбовців на 
регіональному рівні» (14.02.03 – соціальна медицина). 
Спецрада К 61.051.09 у ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41, 3-50-91). Науковий 
керівник – Бадюк М. І., доктор мед. наук, професор, на-
чальник кафедри організації медичного забезпечення 
Збройних Сил (Українська військово-медична академія). 
Опоненти: Децик О. З., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри соціальної медицини, організації охорони 
здоров’я і медичного правознавства (ДВНЗ «Івано-Фран-
ківський національний медичний університет» МОЗ Укра-
їни); Хобзей М. К., доктор мед. наук, професор, директор 
університетської клініки (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). (98/10)

Кручаниця Василь Васильович, головний лікар За-
карпатського обласного наркологічного диспансеру: 
«Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 
наркологічної допомоги в умовах реформування системи 
охорони здоров’я» (14.02.03 – соціальна медицина). Спец-
рада К 61.051.09 у ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Підгір-
на, 46; тел. (03122) 3-33-41, 3-50-91). Науковий керівник – 
Миронюк І. С., доктор мед. наук, доцент, декан факультету 
здоров’я та фізичного виховання (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України). Опоненти: Любі-
нець О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
організації і управління охороною здоров’я (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого МОЗ України); Шатило В. Й., доктор мед. наук, про-
фесор, ректор (КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської облради). (99/10)
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Грицюк Тетяна Дмитрівна, асистент кафедри невро-
логії та нейрохірургії ДВНЗ «Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет»: «Клініко-патогенетичні 
аспекти в лікувальній тактиці залишкових явищ перене-
сеного ішемічного інсульту» (14.01.15 – нервові хвороби). 
Спецрада К 61.051.09 у ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41, 3-50-91). Науковий 
керівник – Герасимчук Р. Д., доктор мед. наук, професор 
кафедри неврології та нейрохірургії (Івано-Франківський 
національний медичний університет). Опоненти: Буле-
ца Б. А., доктор мед. наук, професор кафедри неврології, 
нейрохірургії та психіатрії (ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет» МОН України); Паєнок А. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри невропатології та 
нейрохірургії (Львівський національний медичний універ-
ситет імені Данила Галицького МОЗ України). (100/10)

Фесенко Галина Дмитрівна, асистент кафедри ме-
дико-соціальної експертизи ФПО ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»: «Визначення перебігу 
та особливостей медико-соціальної реабілітації у паці-
єнтів з наслідками закритої черепно-мозкової травми» 
(14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада К 61.051.09 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-
41, 3-50-91). Науковий керівник – Школьник В. М., доктор 
мед. наук, заслужений лікар України, професор кафедри 
неврології і офтальмології (ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України»). Опоненти: Гриб В. А., доктор 
мед. наук, професор кафедри неврології та нейрохірургії 
(Івано-Франківський національний медичний університет 
МОЗ України); Зозуля І. С., доктор мед. наук, професор, 
заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки та техніки, завідувач 
кафедри медицини невідкладних станів (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). 
(101/10)

Гурженко Андрій Юрійович, лікар-уролог урологічного 
відділення ДУ «Інститут урології НАМН України», аспірант 
кафедри урології Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Об-
ґрунтування вибору методу літотрипсії у хворих на урете-
ролітіаз із супутнім цукровим діабетом» (14.01.06 – уроло-
гія). Спецрада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН 
України» (04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 
486-67-31). Науковий керівник – Возіанов С. О., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
директор (ДУ «Інститут урології НАМН України»). Опонен-
ти: Саричев Л. П., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри урології з судовою медициною ВДНЗУ «Україн-
ська медична стоматологічна академія» МОЗ України); 
Федорук О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри урології та нейрохірургії (ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України). (109/10)

Леоненко Андрій Миколайович, аспірант ДУ «Інсти-
тут урології НАМН України»: «Модифікація ендоскопічної 
радикальної простатектомії у хворих на локалізований 
рак передміхурової залози» (14.01.06 – урологія). Спец-
рада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» 
(04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31). 
Науковий керівник – Шамраєв С. М., доктор мед. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу реконструктивної та геріатричної 
урології (ДУ «Інститут урології НАМН України»). Опонен-
ти: Стусь В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри урології (ДЗ «Дніпропетровська медична акаде-
мія» МОЗ України); Зайцев В. І., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри урології та нейрохірургії (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України). (110/10)

Лалименко Ольга Сергіївна, асистент кафедри гігі-
єни та екології № 2 Харківського національного медич-
ного університету МОЗ України: «Наукове обґрунтуван-
ня критеріїв біологічного моніторингу антидіабетичного 
засобу – похідного янтарної кислоти (експериментальне 
дослідження)» (14.02.01 – гігієна та професійна патоло-
гія). Спецрада Д 64.600.06 у Харківському національному 
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, 
просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-80). Науковий керів-
ник – Завгородній І. В., доктор мед. наук, професор, ди-
ректор ННІ якості освіти, професор кафедри гігієни та 
екології № 2 (Харківський національний медичний уні-
верситет МОЗ України). Опоненти: Івахно О. П., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри громадського 
здоров’я (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Кузьмінов Б. П., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри гігієни 
та профілактичної токсикології (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України). (111/10)

Дроник Іван Іванович, асистент кафедри стоматології 
дитячого віку ВДНЗУ «Буковинський державний медич-
ний університет» МОЗ України: «Обґрунтування систем-
ної ензимотерапії в комплексному лікуванні хронічного 
генералізованого пародонтиту» (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 ке-
рівник – Кузняк Н. Б., доктор мед. наук, доцент, завідувач 
кафедри хірургічної стоматології (ДВНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України). Опо-
ненти: Самойленко А. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри терапевтичної стоматології (ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України»); Соко-
лова І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
стоматології ФПО (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України). (142/10)
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Леошик Олексій Вячеславович, асистент кафедри хі-
рургії № 1 Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького МОЗ України: «Парастомічні 
ускладнення у хворих з одно- та дводульними ентероко-
лостомами» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 61.051.08 
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 
3-33-41). Науковий керівник – Лозинський Ю. С., кандидат 
мед. наук, доцент, доцент кафедри хірургії № 1 (Львів-
ський національний медичний університет імені Данила 
Галицького» МОЗ України). Опоненти: Чобей С. М., доктор 
мед. наук, професор, заслужений лікар України, профе-
сор кафедри хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України); Захараш Ю. М., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії 
№ 1 (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (150/10)

Кравчук Павло Олександрович, лікар-стоматолог 
хірург відділення щелепно-лицевої хірургії Вінницької 
обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова: «Клініко-
мікробіологічне обґрунтування комплексного лікування 
пацієнтів із травматичними переломами нижньої щелепи 
на фоні хронічної алкогольної інтоксикації» (14.01.22 – 
стоматологія). Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет» МОН України (88000, 
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). На-
уковий керівник – Барило О. С., доктор мед. наук, доцент, 
доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-ли-
цевої хірургії (Вінницький національний медичний уні-
верситет імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: 
Аветіков Д. С., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хі-
рургії з пластичною та реконструктивною хірургією голо-
ви та шиї (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України); Горицький В. М., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри хірургічної стомато-
логії та щелепно-лицевої хірургії (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України). (151/10)

Гелей Віра Михайлівна, старший викладач кафе-
дри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії 
та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України: 
«Клініко-лабораторне обґрунтування вдосконалення ам-
булаторного лікування одонтогенних періоститів щелеп» 
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-
41). Науковий керівник – Добровольська М. К., кандидат 
мед. наук, доцент, завідувач кафедри терапевтичної сто-
матології (ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОН України). Опоненти: Куцевляк В. І., доктор мед. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
професор кафедри стоматології дитячого віку, ортодон-

тії та імплантології (Харківська медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України); Горицький В. М., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри хірургічної сто-
матології та щелепно-лицевої хірургії (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького 
МОЗ України). (152/10)

Мартиць Юрій Миколайович, асистент кафедри ди-
тячої стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ 
України: «Етіопатогенетичне обґрунтування комплексного 
лікування бруксизма у осіб молодого віку» (14.01.22 – сто-
матологія). Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України (88000, м. Ужго-
род, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий ке-
рівник – Дрогомирецька М. С., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри ортодонтії (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). Опоненти: Мірчук Б. М., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри ортодонтії (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького» 
МОЗ України); Новіков В. М., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри ортопедичної стоматології з імпланто-
логією (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-
демія» МОЗ України). (153/10)

Семенченко Віталій Володимирович, лікар-невропато-
лог ендокринологічного центру КЗ БМП «Білоцерківська 
міська лікарня № 2»: «Кореляції антропометричних пара-
метрів здорових чоловіків та жінок різних соматотипів із 
показниками церебрального кровообігу» (14.03.01 – нор-
мальна анатомія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому на-
ціональному медичному університеті імені М. І. Пирогова 
МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. 
(0432) 55-39-10). Науковий керівник – Серебренніко-
ва О. А., кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри пси-
хіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної 
освіти (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Матешук- 
Вацеба Л. Р., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри нормальної анатомії (Львівський національний медич-
ний університет імені Данила Галицького МОЗ України); 
Ковальчук О. І., доктор мед. наук, доцент, начальник від-
ділу моніторингу якості діяльності (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (156/10)

Очеретна Наталія Петрівна, асистент кафедри ана-
томії людини Вінницького національного медичного 
університету імені М. І. Пирогова: «Морфологічні зміни 
селезінки у ранні терміни після опіку шкіри та за умов 
застосування інфузійних комбінованих гіперосмолярних 
розчинів» (експериментальне дослідження) (14.03.01 – 
нормальна анатомія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому 
національному медичному університеті імені М. І. Пирого-
ва МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. 
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(0432) 55-39-10). Науковий керівник – Гумінський Ю. Й., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри анатомії 
людини (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Пастухо-
ва В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
медико-біологічних дисциплін (Національний універси-
тет фізичного виховання і спорту України МОН України); 
Кущ О. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
нормальної фізіології (Запорізький державний медичний 
університет МОЗ України). 157/10)

Радьога Руслан Володимирович, асистент кафедри 
анатомії людини Вінницького національного медичного 
університету імені М. І. Пирогова: «Морфологічні зміни 
міокарда лівого шлуночка у ранні терміни після опікової 
травми шкіри та за умов застосування інфузійних розчинів» 
(експериментальне дослідження) (14.03.01 – нормальна 
анатомія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому національ-
ному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ 
України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 
55-39-10). Науковий керівник – Фоміна Л. В., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри анатомії людини (Він-
ницький національний медичний університет імені М. І. Пи-
рогова МОЗ України). Опоненти: Нефьодова О. О., доктор 
мед. наук, доцент, завідувач кафедри клінічної анатомії, 
анатомії і оперативної хірургії (ДЗ «Дніпропетровська ме-
дична академія МОЗ України»); Федонюк Л. Я., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри медичної біології (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (158/10)

Костишин Назар Михайлович, асистент кафедри нор-
мальної фізіології Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького: «Фізіологічні меха-
нізми ремоделювання кісткової тканини за умови дії різ-
них параметрів вібрації (експериментальне дослідження)» 
(14.03.03 – нормальна фізіологія). Спецрада Д 35.600.03 
у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, 
вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-32-44). Науковий ке-
рівник – Гжегоцький М. Р., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, професор кафедри 
нормальної фізіології (Львівський національний медич-
ний університет імені Данила Галицького). Опоненти: Чер-
нюк В. І., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАМН України, директор (ДУ «Інститут медицини праці 
імені Ю. І. Кундієва НАМН України»); Воронич-Семчен-
ко Н. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
фізіології (ВДНЗ «Івано-Франківський національний ме-
дичний університет» МОЗ України). (159/10)

Шаламай Уляна Петрівна, асистент кафедри фізіо-
логії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» МОЗ України: «Співвідношення показників 
обміну заліза, тиреоїдного статусу, функціонального стану 
серцево-судинної системи, фізичного та психічного роз-

витку школярів» (14.03.03 – нормальна фізіологія). Спец-
рада Д 35.600.03 у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-32-44). Науко-
вий керівник – Воронич-Семченко Н. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри фізіології (ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОН 
України). Опоненти: Булик Р. Є., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри медичної біології та генетики 
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»  
МОЗ України); Волкова Н. М., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри фізіології з основами біоетики та біо-
безпеки (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (160/10)

Недорезова Карина Михайлівна, лікар акушер-гінеко-
лог Харківського міського клінічного пологового будинку 
№ 6: «Профілактика перинатальної патології у жінок з ке-
саревим розтином в анамнезі» (14.01.01 – акушерство та 
гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній медич-
ній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-
49-82). Науковий керівник – Назаренко Л. Г., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри генетики, акушер-
ства, гінекології та медицини плода (Харківська медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). Опоненти: Жук С. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри акушерства і гінекології та медицини 
плода (Національна медична академія пілядипломної осві-
ти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Гнатко О. П., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 
гінекології № 2 (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). (161/10)

Новак Наталія Василівна, завідувач офтальмологіч-
ного відділення № 4 Київської міської клінічної офталь-
мологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока»: «Ефектив-
ність модифікованого двоетапного методу хірургічного 
лікування хворих на вторинну неоваскулярну глаукому» 
(14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у На-
ціональній 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 – Риков С. О., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри офтальмології (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). Опоненти: Бездітко П. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри офтальмології (Харків-
ський національний медичний університет МОЗ України); 
Сердюк В. М., доктор мед. наук, доцент, директор (КЗ 
«Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна 
лікарня»). (185/10)

Гуржій Юлія Максимівна, лікар-офтальмолог Ки-
ївської міської клінічної офтальмологічної лікарні 
«Центр мікрохірургії ока»: «Ефективність комбінованої 
операції факоемульсифікації з імплантацією штучного 
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кришталика з задньою мікровітректомією при синдро-
мі мілкої передньої камери» (14.01.18 – офтальмоло-
гія). 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 – Ри-
ков С. О., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри офтальмології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Венгер Л. В., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри офтальмології (Одеський 
національний медичний університет МОЗ України); 
Жабоєдов Д. Г., доктор мед. наук, доцент кафедри 
офтальмології (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (186/10)

Taxa Салах Ахмад, тимчасово не працює: «Клініко-
імунологічне обґрунтування застосування поєднання 
аргініну та антиоксидантів в лікуванні хворих з непро-
ліферативною діабетичною ретинопатію» (14.01.18 – 
офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 
9; тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий керівник – Ві-
товська О. П., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри офтальмології (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опонен-
ти: Петренко О. В., доктор мед. наук, доцент, професор 
кафедри офтальмології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); 
Сакович В. М., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри офтальмології (Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України). (187/10)

Стебловська Ірина Сергіївна, асистент кафедри ото-
риноларингології з офтальмологією ДВНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України: «Оптимі-
зація хірургічного лікування вікової катаракти» (14.01.18 – 
офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у Національній ме-
дичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 
440-30-56, 408-05-36). Науковий керівник – Безкоровай-
на І. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
оториноларингології з офтальмологією (ДВНЗУ «Укра-
їнська медична стоматологічна академія» МОЗ України). 
Опоненти: Венгер Л. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри офтальмології (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України); Жабоєдов Д. Г., док-
тор мед. наук, доцент кафедри офтальмології (Національ-
ний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ 
України). (188/10)

Власенко Роман Олегович, асистент кафедри трав-
матології та ортопедії Вінницького національного ме-
дичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: 
«Фактори ризику переломів кісток нижньої кінцівки та 
їх вплив на функціональне відновлення хворих (клініко-

епідеміологічне дослідження)» (14.01.21 – травматологія 
та ортопедія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому націо-
нальному медичному університеті МОЗ України (84404, 
м. Лиман, вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). 
Науковий керівник – Григор’єва Н. В., доктор мед. наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу клі-
нічної фізіології та патології опорно-рухового апарату 
(ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН 
України»). Опоненти: Черниш В. Ю., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри травматології, ортопедії 
та військово-польової хірургії (Донецький національний 
медичний університет МОЗ України); Танасієнко П. В., 
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник (ДЗ «Український НПЦ екс-
треної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ 
України»). (189/10)

Волошин Сергій Петрович, головний лікар КЛПУ 
«Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Марі-
уполь» МОЗ України: «Профілактика та лікування некро-
зу зведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій 
у хворих на колоректальний рак» (14.01.07 – онкологія). 
Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому національному ме-
дичному університеті МОЗ України (84404, м. Лиман, вул. 
Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). Науковий керів-
ник – Думанський Ю. В., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, професор кафедри онкології 
та радіології (Донецький національний медичний універси-
тет МОЗ України). Опоненти: Білянський Л. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Націо-
нальний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ 
України); Литвиненко О. О., доктор мед. наук, професор, ке-
рівник відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань 
(ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»). (190/10)

Герасименко Вікторія Валеріївна, асистент кафедри 
педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій Донецько-
го національного медичного університету МОЗ України: 
«Еволюція геморагічного васкуліту Шенлейна-Геноха, що 
розпочався в дитячому та дорослому віці: клініко-морфо-
логічні та патогенетичні співставлення» (14.01.12 – рев-
матологія). Спецрада Д 10.600.04 у Донецькому націо-
нальному медичному університеті МОЗ України (84404, 
м. Лиман, вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). 
Науковий керівник – Чернишова О. Є., доктор мед. наук, 
доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, про-
фесор кафедри педіатрії, неонатології та дитячих інфек-
цій (Донецький національний медичний університет МОЗ 
України). Опоненти: Кузьміна Г. П., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри терапії, кардіології та сі-
мейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»); Проценко Г. О., доктор мед. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відді-
лу некоронарних хвороб серця і ревматології (ДУ «ННЦ 
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» 
НАМН України). (191/10)
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Гейко Ірина Анатоліївна, асистент кафедри фармації 
та фармакології Донецького національного медичного уні-
верситету МОЗ України: «Клініко-патогенетичне значення 
ендогенного та екзогенного кремнію при ревматоїдному 
артриті та остеоартрозі» (14.01.12 – ревматологія). Спец-
рада Д 11.600.04 у Донецькому національному медичному 
університеті МОЗ України (84404, м. Лиман, вул. Привок-
зальна, 27; тел. (095) 879-36-57). Науковий керівник – Так-
ташов Г. С., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 2 (Донецький національний ме-
дичний університет МОЗ України). Опоненти: Станіслав-
чук М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); 
Борткевич О. П., доктор мед. наук, професор, головний на-
уковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та 
ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академі-
ка М. Д. Стражеска» НАМН України»). (192/10)

Полесова Таміла Равільєвна, асистент кафедри пе-
діатрії, неонатології та дитячих інфекцій Донецького на-
ціонального медичного університету МОЗ України: «Кліні-
ко-патогенетичні особливості ювенільного анкілозуючого 
спондиліту та захворювання, що почалось у дорослому 
віці» (14.01.12 – ревматологія). Спецрада Д 11.600.04 у 
Донецькому національному медичному університеті МОЗ 
України (84404, м. Лиман, вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 
879-36-57). Науковий керівник – Чернишова О. Є., доктор 
мед. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної робо-
ти, професор кафедри педіатрії, неонатології та дитячих 
інфекцій (Донецький національний медичний університет 
МОЗ України). Опоненти: Проценко Г. О., доктор мед. наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу неко-
ронарних хвороб серця і ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Укра-
їни»); Заздравнов А. А., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри загальної практики – сімейної медицини 
та внутрішніх хвороб (Харківський національний медич-
ний університет МОЗ України). (193/10)

Зигало Віктор Миколайович, аспірант відділу радіа-
ційної педіатрії, вродженої та спадкової патології Інституту 
клінічної радіології ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН 
України»: «Вплив інкорпорованого 137Cs i 4а/4b полімор-
фізму гена еNOS на NО-синтазну активність ендотелію та 
корекція її порушень у дітей» (03.00.01 – радіобіологія – 
медичні науки). Спецрада Д 26.562.01 у ДУ «ННЦ радіацій-
ної медицини НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Мель-
никова. 53; тел. (044) 483-06-37). Науковий керівник – Сте-
панова Є. І., доктор мед. наук, професор, керівник відділу 
радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової патології (ДУ 
«ННЦ радіаційної медицини НАМН України»). Опоненти: 
Сімонова-Пушкар Л. І., доктор мед. наук, професор, за-
відувач лабораторії патофізіології та експериментальної 
терапії радіаційних уражень (ДУ «Інститут медичної раді-
ології імені С. П. Григор’єва НАМН України»); Корзун В. Н., 

доктор мед. наук, професор, головний науковий співро-
бітник лабораторії профілактики аліментарно залежних 
захворювань (ДУ «Інститут громадського здоров’я імені 
О. М. Марзєєва НАМН України»). (198/10)

Гончаренко Оксана Миколаївна, асистент кафедри 
акушерства і гінекології № 2 Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ Украї-
ни: «Комплексна реабілітація функції яєчників у жінок з 
рецидивним сальпінгоофоритом» (14.01.01 – акушерство 
та гінекологія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому на-
ціональному медичному університеті імені М. І. Пирогова 
МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. 
(0432) 57-03-60). Науковий керівник – Булавенко О. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушер-
ства і гінекології № 2 (Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України. Опоненти: 
Міщенко В. П., доктор мед. наук, професор, заслужений 
діяч науки та техніки України, професор кафедри акушер-
ства та гінекології № 1 (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України); Макарчук О. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гіне-
кології ННІПО (ВДНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» МОЗ України). (223/10)

Худоб’як Максим Михайлович, лікар ортопед-травма-
толог ургентний травматологічного відділення Комунально-
го некомерційного підприємства «Центральна міська лікар-
ня» Рівненської міськради: «Роль оксидативних процесів 
у механізмах розвитку поєднаної скелетно-грудної травми 
у щурів та їх корекція» (14.03.04 – патологічна фізіологія). 
Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї-
ни» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-
69). Науковий керівник – Марущак М. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри функціональної і лаборатор-
ної діагностики (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). 
Опоненти: Костенко В. О., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри патофізіології (ВДНЗУ «Українська ме-
дична стоматологічна академія»); Огоновський Р. З., доктор 
мед. наук, професор, декан стоматологічного факультету, 
професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-ли-
цевої хірургії (Львівський національний медичний універси-
тет імені Данила Галицького). (262/10)

Ільків Оксана Пантелеївна, аспірант кафедри анато-
мії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: 
«Особливості структурної перебудови яєчок після стру-
мектомії» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 
58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-
69). Науковий керівник – Герасимюк І. Є., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини 
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(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: 
Слободян О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної 
хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний уні-
верситет» МОЗ України); Грицуляк Б. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини 
та тварини (ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника» МОН України). (263/10)

Кожем’яка Максим Олександрович, асистент кафе-
дри травматології та ортопедії Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України: «Експерименталь-
но-клінічне обґрунтування хірургічного лікування пере-
ломів кісточок з ушкодженням міжгомілкового синдесмо-
зу» (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 ке-
рівник – Головаха М. Л., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри травматології та ортопедії (Запорізький 
державний медичний університет МОЗ України). Опонен-
ти: Тяжелов О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
лабораторії біомеханіки (ДУ «Інститут патології хребта та 
суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України»); 
Зазірний І. М., доктор мед. наук, керівник центру ортопе-
дії, травматології та спортивної медицини (Клінічна лікар-
ня «Феофанія» ДУС). (265/10)

Жалдак Дар’я Олександрівна, асистент кафедри 
громадського здоров’я Медичного інституту Сумського 
державного університету МОН України: «Особливості пе-
ребігу та лікування дисліпідемій у хворих на гіпотиреоз в 
поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки» 
(14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина). Спец-
рада Д 17.613.02 у ДЗ «Запорізька медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, 
бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38). Науковий керів-
ник – Мелеховець О. К., кандидат мед. наук, доцент, доцент 
кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології 
(Медичний інститут Сумського державного університету 
МОН України). Опоненти: Потабашний В. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри терапії, кардіології та 
сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія» МОЗ України); Юзвенко Т. Ю., доктор мед. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу профі-
лактики та лікування цукрового діабету та його ускладнень 
(Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ен-
докринних органів і тканин МОЗ України). (294/10)

Данчин Георгій Олександрович, ординатор хірургічно-
го відділення клініки амбулаторної допомоги Національ-
ного військово-медичного клінічного центру «Головний 
військовий клінічний госпіталь» Міноборони України: 
«Вогнепальні поранення м’яких тканини склепіння че-
репа (організація нейрохірургічної допомоги на етапах 

медичної евакуації)» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецра-
да Д 26.557.01 у ДУ «Інститут нейрохірургії імені акаде-
міка А. П. Ромоданова НАМН України» (04050, м. Київ, 
вул. П. Майбороди, 32, тел./факс (044) 483-95-73). Науко-
вий керівник – Поліщук М. Є., доктор мед. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
нейрохірургії (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опо-
ненти: П’ятикоп В. О., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри нейрохірургії (Харківський національний 
медичний університет 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 ме-
дична академія МОЗ України»). (311/10)

Копаниця Оксана Миронівна, викладач кафедри 
здоров’я людини та реабілітації КЗВО «Рівненська ме-
дична академія» Рівненської облради: «Біохімічні меха-
нізми пошкодження тканин організму за умов експери-
ментального застосування карагінану» (03.00.04 – біохі-
мія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. 
(0352) 52-72-69). Науковий керівник – Марущак М. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри функці-
ональної і лабораторної діагностики (ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України»). Опоненти: Лаповець Л. Є., 
доктор мед. наук, професор, академік АН ВО України, 
завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики 
ФПО (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького); Геруш І. В., кандидат мед. 
наук, доцент, доцент кафедри біоорганічної і біологічної 
хімії та клінічної біохімії, проректор з науково-педагогіч-
ної роботи (ДВНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет МОЗ України»). (312/10)

Артюх Сергій Володимирович, науковий співробітник 
відділу радіології ДУ «Інститут медичної радіології імені 
С. П. Григор’єва НАМН України»: «Хрономодульована радіо-
хіміотерапія плоскоклітинного раку орофарингеальної зони 
та гортані» (14.01.23 – променева діагностика та промене-
ва терапія). Спецрада Д 64.609.01 у Харківській академії 
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. 
Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – 
Старенький В. П., доктор мед. наук, професор, старший 
науковий співробітник, завідувач відділення променевої те-
рапії (ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва 
НАМН України»). Опоненти: Іванкова В. С., доктор мед. наук, 
професор, завідувач науково-дослідного відділення радіа-
ційної онкології (Національний інститут раку МОЗ України); 
Хворостенко М. І., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри онкології і медичної радіології (ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України»). (313/10)
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Ісаєв Михайло Володимирович, завідувач хірургічно-
го відділення Харківської міської клінічної лікарні № 31: 
«Комплексне хірургічне лікування постраждалих з закри-
тою травмою грудної клітки» (14.01.03 – хірургія). Спец-
рада Д 64.609.01 у Харківській медичній академії після-
дипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. 
Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – 
Макаров В. В., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри хірургії № 1 (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Велигоцький М. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри тора-
коабдомінальної хірургії (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України); Шейко В. Д., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України). (314/10)

Маслова Валентина Степанівна, лікар-інфекціоніст 
Комунального некомерційного підприємства «Обласна 
клінічна інфекційна лікарня» Харківської облради: «Опти-
мізація лікування хворих на грип та інші гострі респіратор-
ні вірусні інфекції з використанням інгаляційної терапії» 
(14.01.13 – інфекційні хвороби). Спецрада Д 64.609.05 
у Харківській медичній академії післядипломної освіти 
МОЗ України (61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 58; тел. 
711-79-75). Науковий керівник – Малий В. П., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб 
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України). Опоненти: Козько В. М., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (Харків-
ський національний медичний університет МОЗ України); 
Дубинська Г. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією (ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ Укра-
їни). (315/10)

Пилипенко Сергій Олександрович, молодший на-
уковий співробітник відділення онкохірургії ДУ «Інститут 
медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН Украї-
ни»: «Інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемо-
динаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої 
порожнистої вени» (14.01.30 – анестезіологія та інтен-
сивна терапія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському 
національному медичному університеті МОЗ України 
(61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). 
Науковий керівник – Крутько Є. М., доктор мед. наук, 
завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтен-
сивної терапії (ДУ «Інститут медичної радіології імені 
С. П. Григор’єва НАМН України»). Опоненти: Кобеляць-
кий Ю. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри анестезіології та інтенсивної терапії (ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України»); Хижняк А. А., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри меди-
цини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної 
терапії (Харківський національний медичний університет 
МОЗ України). (316/10)

Франчук Максим Валентинович, аспірант кафедри 
внутрішньої медицини № 2 ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України»: «Оптимізація лікування хворих на подагру 
з ожирінням та ураженням нирок: стратифікація факторів 
ризику, прогнозування та корекція» (14.01.02 – внутрішні 
хвороби). Спецрада Д 58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. 
(0352) 52-72-69). Науковий керівник – Сміян С. І., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої ме-
дицини № 2 (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опо-
ненти: Головач І. Ю., доктор мед. наук, професор, керівник 
центру ревматології (Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС); 
Яцишин Р. І., доктор мед. наук, професор, декан медично-
го факультету, завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 1, клінічної імунології та алергології імені Є. М. Нейка 
(ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет»). (331/10)

Даньків Лілія Володимирівна, лікар-гематолог гема-
тологічного відділення Тернопільської університетської 
лікарні: «Клініко-патогенетична характеристика перебігу 
ревматоїдного артриту в поєднанні з неалкогольним сте-
атогепатитом: звя’зок з клінічними проявами та ефектив-
ністю лікування» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада 
Д 58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, 
м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науко-
вий керівник – Сміян С. І., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет МОЗ України»). 
Опоненти: Хухліна О. С., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології 
та професійних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України); Головач І. Ю., доктор 
мед. наук, професор, керівник центру ревматології (Клініч-
на лікарня «Феофанія» ДУС). (335/10)

Кошак Богдан Олександрович, асистент кафедри 
функціональної і лабораторної діагностики ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України»: «Оптимізація діагностики та 
лікування кардіопульмональних маніфестацій у хворих на 
анкілозивний спондилоартрит і артеріальну гіпертензію» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 58.601.02 у 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Терно-
піль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керів-
ник – Сміян С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри внутрішньої медицини № 2 (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України»). Опоненти: Кузьміна Г. П., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри терапії, кардіології та 
сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична 
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академія МОЗ України»); Яцишин Р. І., доктор мед. наук, 
професор, декан медичного факультету, завідувач ка-
федри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та 
алергології імені Є. М. Нейка (ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет»). (336/10)

Денищич Людмила Петрівна, аспірант кафедри вну-
трішньої медицини № 2 Вінницького національного медич-
ного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Струк-
турно-функціональний стан кісткової тканини у жінок, 
хворих на системний червоний вовчак: зв’язок з метаболіч-
ними факторами та перебігом захворювання» (14.01.12 – 
ревматологія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому на-
ціональному медичному університеті МОЗ України (84404, 
м. Лиман, вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). Нау-
ковий керівник – Шевчук С. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). Опоненти: Проценко Г. О., доктор мед. наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу неко-
ронарних хвороб серця і ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Украї-
ни); Рекалов Д. Г., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри внутрішньої медицини № 3 (Запорізький держав-
ний медичний університет МОЗ України). (337/10)

Лакша Артем Андрійович, ординатор травматологіч-
ного відділення клініки ушкоджень Національного військо-
во-медичного клінічного центру «Головний військовий 
клінічний госпіталь» Міноборони України: «Біомеханічне 
обґрунтування застосування систем зовнішньої фіксації в 
хірургічному лікуванні поранених з вогнепальними пере-
ломами довгих кісток» (клініко-експериментальне дослі-
дження) (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецра-
да Д 11.600.04 у Донецькому національному медичному 
університеті МОЗ України (84404, м. Лиман, вул. При-
вокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). Науковий керівник – 
Бур’янов О. А., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри травматології та ортопедії (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опонен-
ти: Черниш В. Ю., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри травматології, ортопедії та військово-польової 
хірургії (Донецький національний медичний університет 
МОЗ України); Тяжелов О. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач лабораторії біомеханіки (ДУ «Інститут патології 
хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН 
України»). (338/10)

Мікукстс Вікторія Янісівна, лікар-ревматолог ревмато-
логічного відділення № 1 Олександрівської клінічної лікар-
ні м. Києва: «Синдром ендогенно-екзогенної інтоксикації 
при системній склеродермії: перебіг і патогенез (клініко-
експериментальне дослідження)» (14.01.12 – ревматоло-
гія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому національному 
медичному університеті МОЗ України (84404, м. Лиман, 
вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). Науковий 

керівник – Синяченко О. В., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри вну-
трішньої медицини № 1 (Донецький національний медич-
ний університет МОЗ України,). Опоненти: Кузьміна Г. П., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри терапії, 
кардіології та сімейної медицини ФПО (ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України»); Шевчук С. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутріш-
ньої медицини № 2 (Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (339/10)

Антонюк Вадим Вікторович, завідувач відділення 
екстреної травматологічної та хірургічної допомоги – лі-
кар-хірург дитячий КУ «Одеська обласна дитяча клінічна 
лікарня» Одеської облдержадміністрації: «Діагностика, 
клініка та лікування дітей з післяопераційними інтрааб-
домінальними інфільтратами» (14.01.09 – дитяча хірур-
гія). Спецрада Д 26.003.03 у Національному медичному 
університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, 
м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). На-
уковий керівник – Мельниченко М. Г., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри дитячої хірургії (Одеський 
національний медичний університет МОЗ України). Опо-
ненти: Притула В. П., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри дитячої хірургії (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Бод-
нар Б. М., доктор мед. наук, професор, професор кафе-
дри дитячої хірургії та отоларингології (ВДНЗУ «Буковин-
ський державний медичний університет» МОЗ України). 
(486/10)

Кондратенко Сергій Олександрович, завідувач відді-
лення – лікар-анестезіолог відділення реанімації та інтен-
сивної терапії для хірургічних хворих Олександрівської 
клінічної лікарні м. Києва: «Обгрунтування тактики пери-
операційного ведення хворих на гострий калькульозний 
холецистит з супутньою ішемічною хворобою серця» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.003.03 у Національ-
ному медичному університеті імені О. О. Богомольця 
МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. 
(044) 234-13-91). Науковий керівник – Мішалов В. Г., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії 
№ 4 (Національний медичний університет імені О. О. Бо-
гомольця МОЗ України). Опоненти: Хомяк І. В., доктор 
мед. наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу хірургії підшлункової залози та реконструктив-
ної хірургії жовчних проток (ДУ «Національний інститут 
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН 
України»); Грубнік В. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготов-
кою (Одеський національний медичний університет МОЗ 
України). (489/10)

Бєлорус Андрій Іванович, завідувач неонатального 
стаціонару перинатального центру Полтавської обласної 
клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського МОЗ Укра-
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їни: «Медико-соціальне обґрунтування моделі детекції та 
попередження виникнення несприятливих подій у перина-
тальній практиці» (14.02.03 – соціальна медицина). Спец-
рада Д 64.600.06 у Харківському національному медич-
ному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. 
Науки, 4; тел. (057) 707-73-80). Науковий керівник – Ко-
вальова О. М., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України). Опоненти: Короп О. А., доктор мед. наук, 
доцент, професор кафедри громадського здоров’я та 
управління охороною здоров’я (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України); Слабкий Г. О., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри громадського 
здоров’я (ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОН України). (490/10)

Терещенко Наталія Михайлівна, молодший науко-
вий співробітник відділу інфаркту міокарда та відновлю-
вального лікування ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені 
академіка М. Д. Стражеска» НАМН України: «Підвищення 
ефективності реабілітаційних заходів у ранньому постін-
фарктному періоді за допомогою фізичних тренувань 
на тлі застосування сучасних методів лікування гострого 
інфаркту міокарда» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 
26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академі-
ка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м. Київ, вул. 
Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий 
керівник – Маліновська І. Е., доктор мед. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу інфаркту міокар-
да та відновлювального лікування (ДУ «ННЦ «Інститут кар-
діології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). 
Опоненти: Жарінова В. Ю., доктор мед. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіо-
логії та патології внутрішніх органів (ДУ «Інститут герон-
тології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»); Мальчев-
ська Т. Й., доктор мед. наук, доцент, професор кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини № 1 (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Укра-
їни). (516/10)

Кириченко Роман Михайлович, молодший науковий 
співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та 
ревматології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка 
М. Д. Стражеска» НАМН України: «Вдосконалення прогно-
зування перебігу міокардиту на основі дослідження показ-
ників варіабельності серцевого ритму та морфо-функціо-
нального стану серця» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада 
Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акаде-
міка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м. Київ, вул. 
Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науковий 
керівник – Коваленко В. М., доктор мед. наук, професор, 
академік НАМН України, директор, завідувач відділу не-
коронарних хвороб серця та ревматології (ДУ «ННЦ «Ін-
ститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН 
України). Опоненти: Целуйко В. Й., доктор мед. наук, про-

фесор, завідувач кафедри кардіології та функціональної 
діагностики (Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України); Лизогуб В. Г., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 4 (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (517/10)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Савельєва Олена Валеріївна, асистент кафедри медич-

ної та біоорганічної хімії Харківського національного медич-
ного університету МОЗ України: «Цілеспрямований пошук 
рослинної сировини нейромедіаторної дії серед представ-
ників родин Lamiaceae та Ranunculaceae» (15.00.02 – фар-
мацевтична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 
у Національному фармацевтичному університеті МОЗ Укра-
їни (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). 
Науковий керівник – Владимирова І. М., доктор фарм. наук, 
доцент, доцент кафедри фармакогнозії (Національний 
фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Гри-
цик А. Р., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри 
фармації (Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет МОЗ України); Дармограй Р. Є., кандидат фарм. 
наук, доцент, завідувач кафедри фармакогнозії і ботаніки 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького МОЗ України). (525/10)

Умінська Катерина Анатоліївна, викладач фарма-
цевтичних дисциплін Житомирського базового фарма-
цевтичного коледжу: «Розробка методик для контролю 
якості та визначення стабільності комбінованих екстемпо-
ральних мазей з компонентами рослинного походження» 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спец-
рада 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). Науко-
вий керівник – Савченко Л. П., кандидат фарм. наук, до-
цент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків 
(Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного університету). Опонен-
ти: Лубенець В. І., доктор хім. наук, професор, професор 
кафедри технології біологічно активних сполук, фармації 
та біотехнології (Національний університет «Львівська по-
літехніка»); Васюк С. О., доктор фарм. наук, професор, за-
відувач кафедри аналітичної хімії (Запорізький державний 
медичний університет). (599/10)

Росада Микола Володимирович, завідувач біоаналі-
тичної лабораторії ТОВ «КДЦ «ФАРМБІОТЕСТ»: «Розробка 
та валідація методик аналізу рибоксину в лікарських за-
собах» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогно-
зія). 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 керівник – Георгіянц В. А., доктор 
фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацев-
тичної хімії (Національний фармацевтичний університет 
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МОЗ України). Опоненти: Гризодуб О. І., доктор фарм. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
Державної фармакопеї України, директор (ДП «Україн-
ський науковий фармакопейний центр якості лікарських 
засобів»); Васюк С. О., доктор фарм. наук, професор, за-
відувач кафедри аналітичної хімії (Запорізький державний 
медичний університет). (600/10)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Гармата Лілія Степанівна, асистент кафедри нормаль-

ної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського Львів-
ського національного університету ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Імунофізіологічна 
адаптація організму перепелів за дії стресу та використан-
ня аліментарних чинників» (03.00.13 – фізіологія людини 
і тварин). Спецрада Д 35.826.01 у Львівському національ-
ному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, м. Львів, вул. Пе-
карська 50; тел. 260-28-89). Науковий керівник – Стоянов-
ський В. Г., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри 
нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стоянов-
ського (Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). Опо-
ненти: Величко В. О., доктор вет. наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник (Державний 
науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних 
препаратів та кормових добавок); Ніщеменко М. П., доктор 
вет. наук, професор, завідувач кафедри нормальної та па-
тологічної фізіології тварин (Білоцерківський національний 
аграрний університет). (479/10)

Сумакова Наталія Василівна, молодший науковий 
співробітник лабораторії ветеринарної санітарії та пара-
зитології ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини»: «Ветеринарно-санітарна оцінка 
ефективності застосування дезінфікуючих та дезінсекцій-
них засобів в системі захисту здоров’я тварин» (16.00.06 – 
гігієна тварин та ветеринарна санітарія). Спецрада Д 
55.859.04 у Сумському національному аграрному універ-
ситеті МОН України та Державному науково-контрольно-
му інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів (40021, 
м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 70-10-55). 
Науковий керівник – Палій А. П., доктор вет. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії ветеринарної 
санітарії та паразитології (ННЦ «Інститут експерименталь-
ної і клінічної ветеринарної медицини»). Опоненти: Кова-
ленко В. Л., доктор вет. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач сектору з розробки нормативно-правової 
бази з питань біобезпеки (Державний науково-контроль-
ний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів); Пере-
дера С. Б., кандидат вет. наук, доцент, завідувач кафедри 
інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки (Пол-
тавська державна аграрна академія). (611/10)

Калнаус Олег Робертович, в. о. голови Держпродспо-
живслужби України у Миколаївській області: «Епізоото-

логічний моніторинг та лікувально-профілактичні заходи 
за лептоспірозу у коней» (16.00.03 – ветеринарна мікро-
біологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імуноло-
гія). Спецрада Д 26.004.03 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України МОН України 
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-
82-28). Науковий керівник – Галатюк О. Є., доктор вет. 
наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, фар-
макології та епізоотології (Житомирський національний 
агроекологічний університет). Опоненти: Недосєков В. В., 
доктор вет. наук, доцент, завідувач кафедри епізоотології 
та організації ветеринарної справи (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України); Ухов-
ський В. В., доктор вет. наук, старший науковий співробіт-
ник, завідувач лабораторії лептоспірозу з музеєм штамів 
мікроорганізмів (Інститут ветеринарної медицини НААН 
України). (625/10)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Слупський Віктор Володимирович, доцент кафедри 

мідних духових та ударних інструментів Національної 
музичної академії України імені П. І. Чайковського: «Ста-
новлення та розвиток ансамблю мідних духових інстру-
ментів від витоків до XVII століття» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у Харківському націо-
нальному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського 
Міністерства культури України (61003, м. Харків, майдан 
Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий ке-
рівник – Посвалюк В. Т., доктор мистецтвознавства, про-
фесор кафедри мідних духових та ударних інструментів 
(Національна музична академія України імені П. І. Чайков-
ського Міністерства культури України). Опоненти: Шумі-
ліна О. А., доктор мистецтвознавства, доцент, професор 
кафедри теорії музики (Львівська національна музична 
академія імені М. В. Лисенка Міністерства культури Украї-
ни); Овчар О. П., кандидат мистецтвознавства, артист сим-
фонічного оркестру (КП «Харківська обласна філармонія» 
Харківської облради). (47/10)

Янь Чжихао, аспірант Львівської національної музич-
ної академії імені М. В. Лисенка: «Типологічні особливості 
обробок, аранжувань і транскрипцій у фортепіанній твор-
чості китайських композиторів XX – початку XXI століття» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 35.869.01 у 
Львівській національній музичній академії імені М. В. Ли-
сенка Міністерства культури України (79005, м. Львів, 
вул. О. Нижанківського, 5; тел./факс (0322) 35-84-83, тел. 
35-82-68). Науковий керівник – Антонюк І. М., кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики (Львів-
ська національна музична академія імені М. В. Лисенка 
Міністерства культури України). Опоненти: Бермес І. Л., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
методики музичного виховання і диригування (Дрого-
бицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка МОН України); Микуланинець Л. М., кандидат мис-
тецтвознавства, доцент кафедри співу, диригування та му-
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зично-теоретичних дисциплін (Мукачівський державний 
університет МОН України). (176/10)

Пилипушко Богдан Аркадійович, аспірант Інститу-
ту проблем сучасного мистецтва Національної академії 
мистецтв України: «“Внутрішня еміграція” митця в умовах 
тоталітарної дійсності (на прикладі досвіду Олександра 
Аксініна)» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецра-
да К 26.460.01 в Інституті проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України (01133, м. Київ, 
вул. Є. Коновальця, 18-д; тел.(044) 529-20-51). Науковий 
керівник – Роготченко О. О., доктор мистецтвознавства, 
старший науковій співробітник, головний науковий співро-
бітник відділу теорії та історії культури (Інститут проблем 
сучасного мистецтва Національної академії мистецтв Укра-
їни). Опоненти: Петрова О. М., доктор філософ. наук, про-
фесор, професор кафедри культурології (Національний 
університет «Києво-Могилянська аадемія»); Бренюк А. Г., 
кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри 
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та 
реставрації творів мистецтва (Кам’янець-Подільський на-
ціональний університет імені Івана Огієнка МОН України). 
(298/10)

Мізяк Віталій Дмитрович, викладач кафедри май-
стерності актора Харківської державної академії культури: 
«Культурологічні виміри режисерських практик у дра-
матичних театрах Харкова другої половини XX – почат-
ку XXI ст.» (26.00.04 – українська культура). Спецрада Д 
64.807.01 у Харківській державній академії культури Мі-
ністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсацький 
узвіз, 4; тел. 731-51-05). Науковий керівник – Чепалов О. І., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
сучасної хореографії (Київський національний універси-
тет культури і мистецтв Міністерства культури України). 
Опоненти: Панасюк В. Ю., доктор мистецтвознавства, до-
цент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту 
соціокультурної діяльності (Сумський державний педаго-
гічний університет імені А. С. Макаренка МОН України); 
Білик А. А., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедри дизайну (Херсонський національний технічний 
університет МОН України). (377/10)

Корнішева Тетяна Леонідівна, доцент кафедри ін-
струментального виконавства Херсонського держав-
ного університету МОН України: «Культуротворчий 
потенціал постаті диригента-хормейстера у художньо-
му просторі сучасної України: виконавський аспект» 
(26.00.01 – теорія та історія культури – мистецтвознав-
ство). Спецрада Д 26.005.02 у Національній музичній 
академії України імені П. І. Чайковського Міністерства 
культури України (01001, м. Київ, вул. Городецько-
го, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник – 
Виткалов В. Г., кандидат пед. наук, професор, завідувач 
кафедри культурології і музеєзнавства (Рівненський 
державний гуманітарний університет МОН України). 

Опоненти: Яковлев О. В., доктор культурології, доцент, 
професор кафедри естрадного виконавства (Націо-
нальна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
Міністерства культури України); Пучко-Колесник Ю. В., 
кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв 
України, доцент кафедри хорового диригування (На-
ціональна музична академія України імені П. І. Чайков-
ського Міністерства культури України). (454/10)

Фурдуй Юлія Володимирівна, викладач кафедри іс-
торії та теорії музики Дніпропетровської академії музики 
імені Михайла Глінки: «Ритмологічні аспекти жанрової 
еволюції фортепіанної багателі» (17.00.03 – музичне мис-
тецтво). Спецрада К 41.857.01 в Одеській національній му-
зичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства культу-
ри України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 
726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керівник – За-
вгородня Г. Ф., доктор мистецтвознавства, професор, в. о. 
завідувача кафедри теорії музики та композиції (Одеська 
національна музична академія імені А. В. Нежданової). 
Опоненти: Жаркова В. Б., доктор мистецтвознавства, про-
фесор, завідувач кафедри історії світової музики (Націо-
нальна музична академія України імені П. І. Чайковського 
Міністерства культури України); Довжинець І. Г., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музично- 
інструментального виконавства (Сумський державний 
педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН 
України). (496/10)

Ібо Чжан, тимчасово не працює: «Скульптура Ки-
таю другої половини XX – початку XXI століття: тради-
ції та інновації» (17.00.05 – образотворче мистецтво). 
Спецрада К 26.103. 02 у Національній академії образот-
ворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури 
України (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 20; тел. 
(044) 272-15-40). Науковий керівник – Федорук О. К., 
доктор мистецтвознавства, професор, провідний на-
уковий співробітник відділу візуальних практик (Інститут 
проблем сучасного мистецтва НАН України). Опоненти: 
Тарасенко О. А., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри образотворчого мистецтва (Півден-
ноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського); Жишкович В. І., кандидат мис-
тецтвознавства, доцент, старший науковий співробітник 
відділу мистецтвознавства (Інститут народознавства НАН 
України). (541/10)

Паньків Ганна Степанівна, викладач кафедри музич-
ного та образотворчого мистецтв Ізмаїльського держав-
ного гуманітарного університету: «Творчість В. А. Гегамя-
на (1925 – 2000) в контексті взаємодії монументального 
і станкового мистецтва» (17.00.05 – образотворче мисте-
цтво). Спецрада К 26.103.02 у Національній академії обра-
зотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури 
України (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 20; тел. (044) 
272-15-40). Науковий керівник – Лисенко Л. О., кандидат 
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мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мис-
тецтва (Національна академія образотворчого мистецтва 
і архітектури). Опоненти: Соколюк Л. Д., доктор мисте-
цтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії і історії 
мистецтва (Харківська державна академія дизайну і мис-
тецтв); Папета О. В., кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри дизайну Інституту мистецтв (Київський універси-
тет імені Бориса Грінченка). (545/10)

Іваненко Світлана Олександрівна, тимчасово не пра-
цює: «Українське мистецтво в дослідженнях представни-
ків харківської мистецтвознавчої школи першої третини 
XX століття» (26.00.01 – теорія та історія культури – мис-
тецтвознавство). Спецрада К 20.051.08 у ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника» МОН України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. 
Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – 
Мархайчук Н. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри телебачення (Харківська державна ака-
демія культури). Опоненти: Селівачов М. Р., доктор мис-
тецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну і 
технологій (Київський національний університет культури 
і мистецтв); Осадча О. А., кандидат мистецтвознавства, до-
цент, завідувач кафедри монументально-декоративного і 
станкового живопису (Київська державна академія деко-
ративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла 
Бойчука). (551/10)

Максимлюк Ірина Василівна, викладач кафедри ди-
зайну і теорії мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника»: «Мис-
тецтво графіки Івано-Франківщини XX – початку XXI 
століття: культурологічний аспект» (26.00.01 – теорія 
та історія культури – мистецтвознавство). Спецрада К 
20.051.08 у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України (76025, 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 
53-15-74). Науковий керівник – Хом’як Л. В., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайну 
і теорії мистецтва (ДВНЗ «Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: 
Рибалко С. Б., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознав-
ства та мовознавства (Харківська державна академія 
культури); Шулик А. Г., кандидат мистецтвознавства, 
старший викладач кафедри образотворчого і деко-
ративно-прикладного мистецтва та реставрації творів 
мистецтва (Кам’янець-Подільський національний уні-
верситету імені Івана Огієнка). (558/10)

Качковська Наталія Ничипорівна, учений секретар 
Національного заповідника «Давній Галич»: «Архітек-
турне ковальство кінця XIX – початку XX століть у мис-
тецькій спадщині Івано-Франківська» (17.00.06 – деко-
ративне і прикладне мистецтво). Спецрада К 20.051.08 
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» МОН України (76025, м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). 
Науковий керівник – Селівачов М. Р., доктор мисте-
цтвознавства, професор, завідувач кафедри дизай-
ну і технологій (Київський національний університет 
культури і мистецтв). Опоненти: Шмагало Р. Т., доктор 
мистецтвознавства, професор, декан факультету істо-
рії і теорії мистецтва (Львівська національна академія 
мистецтв); Мільчевич С. І., кандидат мистецтвознав-
ства, доцент, доцент кафедри дизайну та основ архітек-
тури Інституту архітектури (Національний університет 
«Львівська політехніка»). (561/10)

Філімонова Аліса Сергіївна, викладач спецдисциплін 
з дизайну Київської академії перукарського мистецтва: 
«Творчість Володимира Орловського: еволюція стилю в 
контексті пейзажного жанру другої половини XIX – по-
чатку XX століття)» (17.00.05 – образотворче мистецтво). 
Спецрада К 26.103.02 у Національній академії образотвор-
чого мистецтва і архітектури Міністерства культури Укра-
їни (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 20; тел. (044) 
272-15-40). Науковий керівник – Белічко Н. Ю., кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мис-
тецтва (Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури). Опоненти: Роготченко О. О., доктор мисте-
цтвознавства, старший науковий співробітник, головний 
науковий співробітник відділу теорії та історії культури (Ін-
ститут проблем сучасного мистецтва); Міщенко І. І., канди-
дат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецтвознавчої 
експертизи (Національна академія керівних кадрів культу-
ри і мистецтв). (566/10)

АРХІТЕКТУРА
Левченко Дар’я Русланівна, аспірант кафедри міс-

тобудування Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова: «Прин-
ципи містобудівного розвитку закладів вищої освіти в 
структурі сучасного міста (на прикладі міста Харкова)» 
(18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура). 
Спецрада К 64.089.06 у Харківському національному 
університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажано-
ва, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий керівник – Дре-
валь І. В., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри 
містобудування (Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: 
Ковальська Г. Л., доктор архітектури, доцент, завідувач 
кафедри архітектурно-проектної справи (Київський на-
ціональний університет будівництва і архітектури); Ма-
зур Т. М., кандидат архітектури, доцент кафедри місто-
будування (Національний університет «Львівська полі-
техніка»). (476/10)

Главацький Олександр Зіновійович, архітектор ДП 
«Державний інститут проектування міст «Містопро-
ект»: «Архітектурно-просторові методи і засоби підви-
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щення кримінологічної безпеки міського середовища» 
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток 
архітектури). Спецрада Д 64.089.06 у Харківському на-
ціональному університеті міського господарства іме-
ні О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий 
керівник – Габрель М. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри архітектурного проектування (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Третьяк Ю. В., доктор архітектури, професор кафедри 
рисунка та живопису (Київський національний універси-
тет будівництва і архітектури); Шевченко Л. С., кандидат 
архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного се-
редовища (Полтавський національний технічний універ-
ситет імені Юрія Кондратюка). (478/10)

Мисак Наталія Романівна, науковий співробітник-кон-
сультант (архітектура і містобудування) представництва 
«Центр міської історії Центрально-Східної Європи», приват-
на фундація доктора Гаральда Біндера: «Формування іден-
тичності районів масової житлової забудови 1960 – 80-х рр.» 
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітек-
тури). Спецрада Д 35.052.11 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. 
С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий керівник – 
Черкес Б. С., доктор архітектури, професор, директор Інсти-
туту архітектури, професор кафедри дизайну та основ архі-
тектури (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України). Опоненти: Товбич В. В., доктор архітектури, 
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в 
архітектурі (Київський національний університет будівни-
цтва і архітектури МОН України); Чабанюк О. Я., кандидат 
архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного се-
редовища (Харківський національний університет будівни-
цтва та архітектури МОН України). (589/10)

Сергіюк Ірина Миколаївна, асистент кафедри ар-
хітектури та середовищного дизайну Національного 
університету водного господарства та природокористу-
вання: «Архітектура військових гарнізонів Волинської гу-
бернії XIX – початку XX століття (формування, спадщина, 
принципи реабілітації)» (18.00.01 – теорія архітектури, 
реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 
у Національному університеті «Львівська політехніка» 
МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 
(032) 238-26-28). Науковий керівник – Ричков П. А., 
доктор архітектури, професор, професор кафедри ар-
хітектури та середовищного дизайну (Національний уні-
верситет водного господарства та природокористування 
МОН України). Опоненти: Диба Ю. Р., доктор архітектури, 
доцент, професор кафедри архітектури та реставрації 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України); Міхеєнко К. М., кандидат архітектури, доцент 
кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв 
(Національна академія образотворчого мистецтва і архі-
тектури Міністерства культури України). (590/10)

Хохонь Михайло Петрович, аспірант кафедри архітек-
тури та реставрації Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Формування оборонних споруд монастирів 
Західної України у ХVІІ – ХVІІІ століттях» (18.00.01 – теорія 
архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада 
Д 35.052.11 у Національному університеті «Львівська по-
літехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 238-26-28). Науковий керівник – Рибчин-
ський О. В., доктор архітектури, доцент, професор кафе-
дри архітектури та реставрації (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Рич-
ков П. А., доктор архітектури, професор, професор кафе-
дри архітектури та середовищного дизайну (Національний 
університет водного господарства та природокористуван-
ня); Прибєга Л. В., кандидат архітектури, професор, за-
відувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мис-
тецтв (Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури Міністерства культури України). (594/10)

Шукатка Мар’яна Степанівна, аспірант кафедри архі-
тектури та реставрації Національного університету «Львів-
ська політехніка»: «Геральдичний декор в архітектурі Льво-
ва кінця XVI – початку XXI ст.» (18.00.01 – теорія архітекту-
ри, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 
у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-
26-28). Науковий керівник – Диба Ю. Р., доктор архітектури, 
доцент, професор кафедри архітектури та реставрації (На-
ціональний університет «Львівська політехніка» МОН Украї-
ни). Опоненти: Михайлишин О. Л., доктор архітектури, про-
фесор, завідувач кафедри архітектури та середовищного 
дизайну (Національний університет водного господарства 
та природокористування МОН України); Сільник О. І., кан-
дидат архітектури, доцент, доцент кафедри архітектури та 
планування сільських поселень (Львівський національний 
аграрний університет МОН України). (596/10)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Жовнер Віталій Юрійович, аспірант кафедри психо-

логії Київського національного торговельно-економіч-
ного університету: «Психологічні особливості розвитку 
конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу» 
(19.00.10 – організаційна психологія; економічна психо-
логія). Спецрада К 26.055.04 у Київському національному 
торговельно-економічному університеті МОН України 
(02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-60). На-
уковий керівник – Корольчук М. С., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри психології (Київський на-
ціональний торговельно-економічний університет МОН 
України). Опоненти: Савчин М. В., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри психології (Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка 
МОН України); Березовська Л. І., кандидат психол. наук, 
доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психо-
логії (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України). (30/10)
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Тичина Катерина Олександрівна, викладач кафедри 
спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка: «Особли-
вості міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують ді-
тей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями 
мовлення» (19.00.08 – спеціальна психологія). Спецрада Д 
26.053.23 у Національному педагогічному університеті іме-
ні М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. 
Пирогова, 9; тел. (044) 486-80-38). Науковий керівник – 
Мартиненко І. В., доктор психол. наук, доцент, доцент ка-
федри логопедії (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Романенко О. В., док-
тор психол. наук, професор, професор кафедри юридич-
ної психології (Національна академія внутрішніх справ); 
Бабяк О. О., кандидат психол. наук, старший науковий 
співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу 
дітей з особливими потребами (Інститут спеціальної педа-
гогіки НАПН України). (173/10)

Ломакін Геннадій Іванович, аспірант кафедри прак-
тичної психології Харківського національного педагогіч-
ного університету імені Г. С. Сковороди: «Психологічні 
особливості перебігу кризи середнього віку в учасників 
бойових дій» (19.00.07 – педагогічна та вікова психоло-
гія). 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 – Підчасов Є. В., кандидат 
психол. наук, доцент, доцент кафедри практичної психо-
логії (Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Євдокімо-
ва О. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри соціології та психології (Харківський національний 
університет внутрішніх справ МВС України); Туркова Д. М., 
кандидат психол. наук, старший викладач кафедри прак-
тичної психології (Криворізький державний педагогічний 
університет МОН України). (181/10)

Лапа Віра Миколаївна, асистент кафедри соціальної 
роботи КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабі-
літаційна академія» Запорізької облради МОН України: 
«Формування комунікативної толерантності старшоклас-
ників у процесі внутрішкільної інтеграції у процесі ін-
клюзивного навчання» (19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія). Спецрада К 64.053.08 у Харківському націо-
нальному педагогічному університеті імені Г. С. Сковоро-
ди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – Зарицька В. В., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри прак-
тичної психології (Класичний приватний університет МОН 
України). Опоненти: Мірошник З. М., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри практичної психології (Кри-
ворізький державний педагогічний університет МОН Укра-
їни); Єльчанінова Т. М., кандидат психол. наук, доцент, 
доцент кафедри практичної психології (Харківський на-
ціональний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
МОН України). (182/10)

Рочняк Антон Юрійович, викладач кафедри фізичного 
виховання Національного технічного університету «Хар-
ківський політехнічний інститут»: «Психолого-педагогічні 
особливості розвитку саморегуляції спортсменів-баскет-
болістів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 
Спецрада К 64.053.08 у Харківському національному педа-
гогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-
27). Науковий керівник – Панфілов Ю. І., кандидат психол. 
наук, доцент, професор педагогіки та психології управ-
ління соціальними системами імені академіка І. А. Зя-
зюна (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: Кузіко-
ва С. Б., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри психології (Сумський державний педагогічний універ-
ситет імені А. С. Макаренка МОН України); Найчук В. В., 
кандидат психол. наук, доцент кафедри психології (Він-
ницький соціально-економічний інститут Університету 
«Україна» МОН України). (183/10)

П’янківська Людмила Володимирівна, асистент кафе-
дри педагогіки, психології, медичного та фармацевтично-
го права Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика: «Психологічна профілактика 
синдрому «емоційного вигорання» у курсантів вищих 
навчальних закладів системи МВС України» (19.00.09 – 
психологія діяльності в особливих умовах). Спецрада К 
26.709.05 у Національному університеті оборони України 
імені Івана Черняховського Міноборони України (03049, 
м. Київ, Повітрофлотський просп., 28; тел. (044) 271-08-
27). Науковий керівник – Хміляр О. Ф., доктор психол. 
наук, доцент, начальник кафедри суспільних наук (На-
ціональний університет оборони України імені Івана Чер-
няховського). Опоненти: Клименко В. В., доктор психол. 
наук, професор, головний науковий співробітник лабо-
раторії вікової психофізіології (Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України); Мілорадова Н. Е., кандидат 
психол. наук, доцент, професор кафедри педагогіки та 
психології факультету № 3 (Харківський національний уні-
верситет внутрішніх справ). (219/10)

 
Карачинський Олексій Аркадійович, ад’юнкт на-

уково-організаційного відділення Військового інститу-
ту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Трансформація смислових структур особис-
тості комбатантів у реабілітаційний період» (19.00.09 – 
психологія діяльності в особливих умовах). Спецрада К 
26.709.05 у Національному університеті оборони України 
імені Івана Черняховського Міноборони України (03049, 
м. Київ, Повітрофлотський просп., 28; тел. (044) 271-
08-27). Науковий керівник – Сафін О. Д., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри психології (Уман-
ський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини). Опоненти: Тімченко О. В., доктор психол. наук, 
професор, головний науковий співробітник лаборато-
рії екстремальної та кризової психології (Національний 
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університет цивільного захисту України); Хуртенко О. В., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри теорети-
ко-методичних основ фізичного виховання (Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Ко-
цюбинського). (221/10)

Іванова Оксана Вікторівна, тимчасово не працює: 
«Психологічні особливості розвитку смисложиттєвих 
орієнтацій у юнацькому віці» (19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія). Спецрада К 26.451.02 в Інституті пе-
дагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (04060, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-63-88). 
Науковий керівник – Помиткін Е. О., доктор психол. наук, 
професор, завідувач відділу психології праці (Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). 
Опоненти: Савчин М. В., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри психології (Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка); Шкірен-
ко О. В., кандидат психол. наук, старший викладач кафе-
дри методики мов та літератури (Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Гринченка). (253/10)

Булаєвська Оксана Василівна, завідувач відділення 
«Сестринська справа» Шепетівського медичного учи-
лища: «Психологічні особливості професійної взаємодії 
медичного персоналу в екстремальних ситуаціях невід-
кладної допомоги» (19.00.09 – психологія діяльності в 
особливих умовах). Спецрада К 70.705.02 у Національній 
академії Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького (29007, м. Хмельницький, вул. 
Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – 
Матеюк О. А., доктор психол. наук, професор, професор 
кафедри психології та морально-психологічного забез-
печення (Національна академія Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: 
Бацилєва О. В., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри психології (Донецький національний університет 
імені Василя Стуса, м. Вінниця); Бамбурак Н. М., кандидат 
психол. наук, доцент, завідувач кафедри психології діяль-
ності в особливих умовах (Львівський державний універ-
ситет внутрішніх справ). (299/10)

Байда Світлана Петрівни, аспірант кафедри психології 
Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини: «Психологічні чинники формування пози-
тивного іміджу молодого викладача вищого педагогічного 
навчального закладу» (19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія). Спецрада К 70.705.02 у Національній акаде-
мії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького (29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 
46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – Сафін О. Д., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри пси-
хології (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини). Опоненти: Потапчук Є. М., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри психології 

та педагогіки (Хмельницький національний університет); 
Хуртенко О. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент ка-
федри теорії і методики фізичного виховання (Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Коцю-
бинського). (300/10)

Балюта Вікторія Валентинівна, аспірант: «Соціально-
психологічні чинники радикалізації політичної поведінки 
молоді» (19.00.11 – політична психологія). Спецрада Д 
26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології 
НАПН України (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15; тел. 
425-24-08). Науковий керівник – Васютинський В. О., док-
тор психол. наук, професор, головний науковий співро-
бітник лабораторії психології мас і спільнот (Інститут со-
ціальної та політичної психології НАПН України). Опонен-
ти: 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); Соснюк О. П., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри соціальної 
психології (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка МОН України). (455/10)

Арефнія Світлана Вячеславівна, доцент кафедри пси-
хології і педагогіки ВНЗ «Університет сучасних знань»: 
«Психологічні засоби профілактики та корекції профе-
сійного вигорання державних службовців законодавчого 
органу влади» (19.00.10 – організаційна психологія; еко-
номічна психологія). Спецрада К 26.130.02 у в Університеті 
«КРОК» (03131, м. Київ, вул. Табірна, 30-32; тел. 455-56-
90). Науковий керівник – Бочелюк В. Й., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри психології (Запорізь-
кий національний технічний університет). Опоненти: Са-
фін О. Д., доктор психол. наук, професор кафедри педа-
гогіки та психології (Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини); Грубі Т. В., кандидат пси-
хол. наук, доцент кафедри практичної психології (Інститут 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка). 
(534/10)

Єзерська Наталія Валеріївна, практичний психолог 
спеціалізованої школи № 80 Печерського району м. Києва: 
«Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя підліт-
ків в умовах спеціалізованої школи-інтернату» (19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 26.133.04 
у Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН 
України (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; 
тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Мілютіна К. Л., 
доктор психол. наук, доцент, професор кафедри психоло-
гії розвитку (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка). Опоненти: Шмаргун В. М., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та 
психології (Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України); Музика О. Л., кандидат психол. 
наук, професор, завідувач лабораторії психології обдаро-
ваності (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН Укра-
їни). (562/10)
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Лавріненко Віталій Анатолійович, аспірант кафедри 
психології Полтавського національного педагогічного уні-
верситету імені В. Г. Короленка: «Міжособистісна взаємодія 
у неформальних об’єднаннях як чинник розвитку цінніс-
но-смислової свідомості підлітків» (19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія). Спецрада К 26.133.04 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка МОН України (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-
02). Науковий керівник – Седих К. В., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри психології (Полтавський на-
ціональний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). 
Опоненти: Радчук Г. К., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри практичної психології (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка); Зливков В. Л., кандидат психол. наук, доцент, за-
відувач лабораторії методології і теорії психології (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). (563/10)

Хижняк Анна Анатоліївна, начальник відділу виховної 
роботи і студентських справ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України: «Психологіч-
на корекція професійних деформацій тренера-викладача» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада К 
26.133.04 у Київському університеті імені Бориса Грінчен-
ка МОН України (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудряв-
ська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – 
Шмаргун В. М., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри соціальної роботи та психології (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Гошовський Я. О., доктор психол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психо-
логії (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки); Яцюк М. В., кандидат психол. наук, доцент, 
доцент кафедри психології (КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти»). (570/10)

Івашкевич Ернест Едуардович, перекладач товариства 
з обмеженою відповідальністю «ТОКАТ», м. Кропивниць-
кий: «Психологічні чинники професійного становлення 
майбутнього перекладача» (19.00.07 – педагогічна та віко-
ва психологія). Спецрада К 27.053.04  у ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» МОН України (м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89 
Науковий керівник – Максименко С. Д., доктор психол. 
наук, професор, дійсний член НАПН України, директор (Ін-
ститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опо-
ненти: Олександренко К. В., доктор психол. наук, доцент, 
завідувач кафедри іноземних мов (Хмельницький націо-
нальний університет); Онуфрієва Л. А., кандидат психол.
наук, доцент, завідувач кафедри загальної та практичної 
психології (Кам’янець-Подільський національний універ-
ситет імені Івана Огієнка). (578/10)

Чіп Руслана Степанівна, аспірант кафедри практичної 
психології Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка: «Психологіч-
ні чинники становлення ґендерної ідентичності старших 
підлітків» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 
Спедрада К 27.053.04 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди» МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий 
керівник – Кікінежді О. М., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри психології (Тернопільський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). 
Опоненти: Яблонська Т. М., доктор психол. наук, старший 
науковий співробітник, асистент кафедри психології роз-
витку (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Алєксєєва А. В., кандидат психол. наук, стар-
ший науковий співробітник, доцент кафедри психології та 
педагогіки (Університет сучасних знань). (579/10)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Мироненко Тарас Олегович, аспірант кафедри по-

літології Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара: «Прийняття публічних політичних рішень: 
особливості у трансформаційних демократіях» (23.00.02 – 
політичні інститути та процеси). Спецрада Д 08.051.08 у 
Дніпровському національному університеті імені Олеся 
Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагарі-
на, 72; тел. 374-98-00). Науковий керівник – Третяк О. А., 
доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри політоло-
гії (Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара). Опоненти: Батрименко О. В., доктор політ. наук, 
доцент, професор кафедри політології (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка); Рудік О. М., 
кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри права та єв-
ропейської інтеграції (Дніпропетровський регіональний ін-
ститут державного управління Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України). (254/10)

Алалі Ахмад, аспірант кафедри політології Дніпров-
ського національного університету імені Олеся Гончара: 
«Технології «good governance» як чинник підвищення 
ефективності демократичного політичного менеджмен-
ту» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада 
Д 08.051.08 у Дніпровському національному універси-
теті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий керівник – 
Третяк О. А., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафе-
дри політології (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара). Опоненти: Поліщук І. О., доктор 
політ. наук, професор, професор кафедри соціології та 
політології (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого); Пащенко В. І., кандидат політ. наук, 
доцент кафедри політології та міжнародних відносин (ВНЗ 
«Університет імені Альфреда Нобеля»). (255/10)

Ференс Богдан Володимирович, головний консультант 
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань єв-
ропейської інтеграції: «Транснаціоналізація політичного 
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простору України та Європейського Союзу» (23.00.04 – по-
літичні проблеми міжнародних систем та глобального роз-
витку). Спецрада К 38.053.01 у Чорноморському національ-
ному університеті імені Петра Могили МОН України (54003, 
м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, кімн. 107; тел. (0512) 
50-03-33). Науковий керівник – Дудко І. Д., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри політичної історії (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана»). Опоненти: Федуняк С. Г., доктор політ. 
наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича); Мхитарян Н. І., кандидат політ. наук, старший на-
уковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки (ДУ 
«Інститут всесвітньої історії НАН України»). (623/10)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Ільницький Іван Михайлович, викладач кафедри фех-

тування, боксу та національних одноборств Львівського 
державного університету фізичної культури: «Удоско-
налення фізичної підготовленості учнів ліцеїв з посиле-
ною військово-фізичною підготовкою засобами боксу» 
(24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних 
груп населення). Спецрада Д 35.829.01 у Львівському 
державному університеті фізичної культури МОН України 
(79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-
01). Науковий керівник – Окопний А. М., кандидат наук з 
фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри педа-
гогіки та психології (Львівський державний університет 
фізичної культури). Опоненти: Ольховий О. М., доктор 
наук з фіз. виховання та спорту, професор, професор 
кафедри теорії і методики фізичного виховання (Чорно-
морський національний університет імені Петра Могили); 
Романчук В. М., кандидат наук з фіз. виховання та спор-
ту, професор, професор кафедри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту (Житомирський 
військовий інститут імені С. П. Корольова). (307/10)

Грецький Олег Віталійович, асистент кафедри фі-
зичної реабілітації ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»: «Формування моти-
вації до спортивної діяльності на початковому етапі під-
готовки» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). 
Спецрада Д 35.829.01 у Львівському державному універ-
ситеті фізичної культури МОН України (79007, м. Львів, 
вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий 
керівник – Мицкан Б. М., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури і 
спорту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»). Опоненти: Коробейніков Г. В., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, за-
відувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології 
(Національний університет фізичного виховання і спорту 
України); Грузевич І. В., кандидат наук з фіз. виховання та 
спорту, старший викладач кафедри теорії і методики фі-
зичного виховання (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського). (443/10)

Маринчук Петро Ігорович, викладач КВНЗ «Вінниць-
ке училище культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича»: 
«Корекція фізичного стану студентів спеціальності «Му-
зичне мистецтво» в процесі професійно-прикладної фі-
зичної підготовки» (24.00.02 – фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у 
Національному університеті фізичного виховання і спорту 
України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; 
тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Асаулюк І. О., 
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент 
кафедри теорії і методики фізичного виховання (Вінниць-
кий державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського). Опоненти: Футорний С. М., доктор наук 
з фіз. виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри 
спортивної медицини (Національний університет фізично-
го виховання і спорту України); Дудко М. В., кандидат наук 
з фіз. виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фі-
зичного виховання (ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»). (464/10)

Куценко Віталій Анатолійович, фізична особа-підпри-
ємець: «Комплексна програма фізичної реабілітації осіб 
з поствірусним синдромом втоми в умовах оздоровчо- 
реабілітаційного центру» (24.00.03 – фізична реабілітація). 
Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фі-
зичного виховання і спорту України МОН України (03150, 
м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науко-
вий керівник – Марченко О. К., кандидат пед. наук, профе-
сор, професор кафедри фізичної реабілітації (Національ-
ний університет фізичного виховання і спорту України). 
Опоненти: Богдановська Н. В., доктор біол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри фізичної реабілітації (Запорізький 
національний університет); Григус І. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної 
реабілітації (Національний університет водного господар-
ства та природокористування). (466/10)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Чернов Сергій Валеріанович, заступник директора 

ТОВ «Проджект менеджмент груп Україна»: «Комплексна 
експертиза як складова державного механізму управління 
регіональним розвитком» (25.00.02 – механізми держав-
ного управління). Спецрада К 41.863.01 в Одеському регі-
ональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України 
(65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22; тел. (048) 705-97-
05). Науковий керівник – Миколайчук М. М., доктор наук 
з держ. управління, професор, професор кафедри еконо-
мічної та фінансової політики (Одеський регіональний ін-
ститут державного управління Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України). Опоненти: 
Радченко О. В., доктор наук з держ. управління, професор, 
заслужений працівник освіти України, головний науковий 
співробітник НДВ (Національна академія Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького); 
Дегтярьова І. О., доктор наук з держ. управління, доцент, 
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професор кафедри регіонального управління, місцевого 
самоврядування та управління містом (Національна ака-
демія державного управління при Президентові України). 
(8/10)

Віліжінський Віктор Миколайович, директор Грабарів-
ської ЗОШ І ступеня – сад Могилів-Подільського району 
Вінницької області: «Відтворення національних традицій 
врядування в системі місцевого самоврядування Укра-
їни» (25.00.04 – місцеве самоврядування). Спецрада К 
41.863.01 в Одеському регіональному інституті державно-
го управління Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України (65009, м. Одеса, вул. Гену-
езька, 22; тел. (048) 705-97-05). Науковий керівник – По-
пов М. П., кандидат наук з держ. управління, доцент, пер-
ший заступник директора (Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України). Опоненти: Воро-
на П. В., доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач 
кафедри публічного управління та адміністрування (Інсти-
тут підготовки кадрів державної служби зайнятості Укра-
їни); Титаренко О. М., кандидат наук з держ. управління, 
доцент кафедри регіонального управління, місцевого са-
моврядування та управління містом (Національна академія 
державного управління при Президентові України). (9/10)

Ющенко Людмила Іванівна, заступник начальника 
відділу матеріально-технічного забезпечення департа-
менту організаційної роботи Антимонопольного комітету 
України: «Механізми впровадження інновацій в діяльність 
органів публічної влади» (25.00.02 – механізми держав-
ного управління). Спецрада К 79.051.05 у Чернігівському 
національному технологічному університеті МОН України 
(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-
03). Науковий керівник – Руденко О. М., доктор наук з 
держ. управління, доцент, професор кафедри публічного 
управління та менеджменту організацій (Чернігівський 
національний технологічний університет МОН України). 
Опоненти: Іванова Т. В., доктор наук з держ. управління, 
професор, професор кафедри менеджменту зовнішньо- 
економічної діяльності підприємств (Національний авіа-
ційний університет); Дзяна Г. О., кандидат наук з держ. 
управління, доцент, доцент кафедри державного управ-
ління (Львівський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління 
при Президентові України). (470/10)

Трестер Юлія Олександрівна, помічник президента зі 
зв’язків з громадськістю ПрАТ «Олімп»: «Державні ме-
ханізми забезпечення безпеки дитини в Україні: органі-
заційно-правовий аспект» (25.00.02 – механізми держав-
ного управління). Спецрада К 79.051.05 у Чернігівському 
національному технологічному університеті МОН України 
(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-
51-03). Науковий керівник – Ситник Г. П., доктор наук 
з держ. управління, професор, професор кафедри дер-

жавного управління філософського факультету (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Кривачук Л. Ф., доктор наук з держ. управлін-
ня, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін 
та соціальної роботи (Львівський державний університет 
безпеки життєдіяльності); Мордань О. О., кандидат наук 
з держ. управління, головний спеціаліст департаменту у 
справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінсоцполітики 
України. (471/10)

Матвійчук Олег Анатолійович, заступник начальни-
ка Головного управління Державної фіскальної служби 
України: «Державна політика у сфері інформатизації» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спец-
рада Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті 
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 
220-58-63). Науковий керівник – Покатаєв П. С., доктор 
наук з держ. управління, доцент, перший проректор (Кла-
сичний приватний університет). Опоненти: Дегтяр А. О., 
доктор наук з держ. управління, професор, завідувач ка-
федри менеджменту та адміністрування (Харківська дер-
жавна академія культури Міністерства культури України); 
Надюк З. О., доктор наук з держ. управління, доцент, 
професор кафедри державного управління (Львівський 
регіональний інститут державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові 
України). (491/10)

Муравицька Ганна Василівна, начальник бібліотечного 
відділу Національної академії державного управління при 
Президентові України: «Інформаційно-ресурсне забез-
печення галузі науки «Державне управління» (25.00.01 – 
теорія та історія державного управління). Спецрада Д 
26.810.01 у Національній академії державного управління 
при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Це-
діка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник – Тро-
щинський В. П., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри соціальної і гуманітарної політики (Національна 
академія державного управління при Президентові Украї-
ни). Опоненти: Дрешпак В. М., доктор наук з держ. управ-
ління, професор, професор кафедри публічного управлін-
ня та митного адміністрування (Університет митної справи 
та фінансів); Зозуля О. С., кандидат наук з держ. управ-
ління, старший науковий співробітник (НДЦ гуманітарних 
проблем Збройних Сил України). (584/10)

Артеменко Олександр Валерійович, заступник дирек-
тора департаменту – начальник відділу координації еколо-
гічних інвестицій департаменту з питань зміни клімату та 
збереження озонового шару Мінприроди України: «Дер-
жавна політика щодо природокористування у контексті 
забезпечення національної безпеки України» (25.00.01 – 
теорія та історія державного управління). Спецрада Д 
26.810.01 у Національній академії державного управління 
при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Це-
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діка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник – Ман-
драгеля В. А., доктор філософ. наук, професор, директор 
ННІ гуманітарних наук (Національний університет держав-
ної фіскальної служби України). Опоненти: Кринична І. П., 
доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафе-
дри державного управління та місцевого самоврядування 
(Дніпропетровський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України); Горбань Ю. С., кандидат 
наук з держ. управління, менеджер зовнішнього розвитку 
(Mineral Trading Company). (585/10)

Дмитрієв Юрій Валерійович, радник члена Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції: «Механізми 
оцінки та мінімізації корупційних ризиків у системі дер-
жавного управління України» (25.00.02 – механізми дер-
жавного управління). Спецрада Д 11.107.01 у Донецькому 
державному університеті управління МОН України (87513, 
м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58; тел. (0629) 38-82-
99). Науковий керівник – Марова С. Ф., доктор наук з 
держ. управління, професор, ректор (Донецький держав-
ний університет управління МОН України). Опоненти: Дєг-
тяр О. А., доктор наук з держ. управління, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і адміністрування (Харківський 
національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова); Ковальов В. Г., кандидат наук з держ. 
управління, доцент, в. о. завідувача кафедри публічного 
управління та митного адміністрування (Університет мит-
ної справи та фінансів). (715/10)

Юхненко Михайло Анатолійович, головний бухгалтер 
Донецького державного університету управління: «Ор-
ганізаційний механізм державного управління Казначей-
ською службою України» (25.00.02 – механізми держав-
ного управління). Спецрада Д 11.107.01 у Донецькому 
державному університеті управління МОН України (87513, 
м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58; тел. (0629) 38-82-
99). Науковий керівник – Балуєва О. В., доктор екон. наук, 
доцент, проректор з наукової роботи (Донецький дер-
жавний університет управління МОН України). Опоненти: 
Ульянченко Ю. О., доктор наук з держ. управління, доцент, 
професор кафедри економічної політики та менеджменту 
(Харківський регіональний інститут державного управлін-
ня Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України); Бутник О. О., кандидат наук з держ. 
управління, доцент, доцент Науково-дослідного інституту 
(Київський національний університет культури і мистецтв 
Міністерства культури України). (716/10)

Адамов Дмитро Валерійович, заступник головного 
бухгалтера Донецького державного університету управ-
ління: «Податковий механізм державного регулювання 
розвитку малого бізнесу» (25.00.02 – механізми держав-
ного управління). Спецрада Д 11.107.01 у Донецькому 
державному університеті управління МОН України (87513, 
м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58; тел. (0629) 38-82-99). 

Науковий керівник – Токарева В. І., доктор наук з держ. 
управління, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи (Донецький державний університет управління 
МОН України). Опоненти: Васильєва Н. В., доктор наук з 
держ. управління, доцент, професор кафедри регіональ-
ного управління, місцевого самоврядування та управлін-
ня містом (Національна академія державного управління 
при Президентові України); Осадчук С. В., кандидат наук 
з держ. управління, доцент, доцент кафедри економічної 
та фінансової політики (Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України). (717/10)

Суздалєва Олена Сергіївна, в. о. декана факульте-
ту менеджменту Донецького державного університету 
управління: «Механізм реалізації державної політики від-
новлення постраждалих від конфлікту територій України» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 11.107.01 у Донецькому державному університеті управ-
ління МОН України (87513, м. Маріуполь, вул. Карпинсько-
го, 58; тел. (0629) 38-82-99). Науковий керівник – Балує-
ва О. В., доктор екон. наук, доцент, проректор з наукової 
роботи (Донецький державний університет управління 
МОН України). Опоненти: Гончаренко І. Г., доктор наук з 
держ. управління, професор, завідувач кафедри фінан-
сів (Черкаський державний технологічний університет); 
Жук В. П., кандидат наук з держ. управління, доцент кафе-
дри економіки, підприємництва та природничих наук ННІ 
управління, економіки та природокористування (Таврій-
ський національний університет імені В. І. Вернадського). 
(718/10)

Сухенко Володимир Володимирович, тимчасово не 
працює: «Особливості функціонування політико-адміні-
стративних систем сучасних європейських країн: досвід 
для України» (25.00.01 – теорія та історія державного 
управління). Спецрада Д 26.810.01 у Національній ака-
демії державного управління при Президентові України 
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-
51). Науковий керівник – Голубь В. В., доктор наук з держ. 
управління, професор, професор кафедри суспільного 
розвитку і суспільно-владних відносин (Національна ака-
демія державного управління при Президентові України). 
Опоненти: Солових В. П., доктор наук з держ. управління, 
професор, професор кафедри політології та філософії 
(Харківський регіональний інститут державного управ-
ління Національної академії державного управління при 
Президентові України); Шульга І. Л., кандидат наук з держ. 
управління, головний спеціаліст відділу забезпечення са-
наторно-курортним лікуванням та засобами реабілітації 
департаменту соціального захисту та фінансового забез-
печення (Державна служба України у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористичної операції). (736/10)

Слободян Володимир Ярославович, тимчасово не 
працює: «Консерватизм як джерело формування полі-
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тико-ідеологічних засад українського державотворення» 
(25.00.01 – теорія та історія державного управління). 
Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії державно-
го управління при Президентові України (03057, м. Київ, 
вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий 
керівник – Трощинський В. П., доктор істор. наук, про-
фесор, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної полі-
тики (Національна академія державного управління при 
Президентові України). Опоненти: Онищук С. В., доктор 
наук з держ. управління, доцент, начальник (Міжрегіо-
нальне управління Національного агентства України з 
питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франків-
ській та Тернопільській областях); Корнат Л. Я., кандидат 
наук з держ. управління, начальник управління у спра-
вах національностей, релігій та фінансово-планової ро-
боти департаменту з питань культури, національностей 
та релігій (Львівська обласна державна адміністрація). 
(737/10)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Чумаченко Марина Олександрівна, методист на-

вчального відділу Харківської державної академії куль-
тури: «Міфологема світла і темряви в православній куль-
турній традиції» (26.00.01 – теорія та історія культури). 
Спецрада Д 64.807.01 у Харківській державній академії 
культури Міністерства культури України (61057, м. Хар-
ків, Бурсацький узвіз, 4; тел. 731-51-05). Науковий ке-
рівник – Панков Г. Д., доктор філософ. наук, професор, 
професор кафедри культурології (Харківська держав-
на академія культури Міністерства культури України). 
Опоненти: Смоліна О. О., доктор культурології, доцент, 
професор кафедри філософії, культурології та інфор-
маційної діяльності (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля МОН України); Ко-
роль Д. О., кандидат культурології, доцент, доцент кафе-
дри культурології (Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія» МОН України). (375/10)

Пономаренко Юрій Володимирович, аспірант кафедри 
культурно-дозвіллєвої діяльності Київського національ-
ного університету культури і мистецтв: «Артизація куль-
турних практик як феномен сучасної культури» (26.00.01 – 
теорія та історія культури – культурологія). Спецрада Д 
26.005.02 у Національній музичній академії України імені 
П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001, 
м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). 
Науковий керівник – Легенький Ю. Г., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри дизайну і реклами 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова МОН України). Опоненти: Бровко М. М., доктор 
філософ. наук, професор, професор кафедри суспіль-
них наук (Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського Міністерства культури України); Ма-
зуркевич О. П., кандидат культурології, доцент кафедри 
соціальних технологій (Вінницький інститут Університету 
«Україна» МОН України). (451/10)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Шевченко Тетяна Сергіївна, старший лаборант кафе-

дри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дні-
провського національного університету імені Олеся Гонча-
ра: «Формування медіа-аудиторій засобами телебачення 
(на прикладі сучасного українського ТБ)» (27.00.06 – при-
кладні соціально-комунікаційні технології). Спецрада Д 
26.001.34 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64/13; тел. (044) 448-44-45). Науковий керів-
ник – Бутиріна М. В., доктор наук із соц. комунікацій, про-
фесор, завідувач кафедри масової та міжнародної комуні-
кації (Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара). Опоненти: Олтаржевський Д. О., доктор наук із 
соц. комунікацій, доцент, професор кафедри реклами та 
зв’язків з громадськістю (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка); Островська Н. В., кандидат 
наук із соц. комунікацій, доцент кафедри журналістики 
(Запорізький національний технічний університет). (68/10)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Калініченко Олена Вікторівна, старший науковий спів-

робітник відділу фундаментальних і прикладних проблем 
ендокринології ДУ «Інститут ендокринології та обміну 
речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»: «Ліпо-
сомальні, мітохондріальні та постмітохондріальні етапи 
регуляції та реалізації апоптозу в диференційованих кар-
циномах щитоподібної залози» (14.01.14 – ендокриноло-
гія). Спецрада Д 26.558.01 у ДУ «Інститут ендокринології 
та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України» 
(04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69; тел. (044) 254-
12-63). Науковий керівник – Мішуніна Т. М., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник (ДУ «Інститут ендо-
кринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН 
України»). Опоненти: Бурлака А. П., доктор біол. наук, про-
відний науковий співробітник лабораторії проблем мета-
статичного мікрооточення (Інститут експериментальної 
патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького); 
Хоперія В. Г., доктор мед. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач кафедри фундаментальної медицини 
(ННЦ «Інститут біології і медицини» Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка). (21/10)

Міськевич Лариса Вікторівна, тимчасово не працює: 
«Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ зони ши-
роколистяних лісів України (аналіз структури, репрезента-
тивність культивування, фітоценодизайн)» (06.03.01 – лі-
сові культури та фітомеліорація). Спецрада Д 26.004.09 у 
Національному університеті біоресурсів і природокорис-
тування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – 
Попович С. Ю., доктор біол. наук, професор, професор 
кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України). Опоненти: Черняк В. М., доктор біол. наук, 
професор, в. о завідувача кафедри змісту і методик на-
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вчальних предметів (Тернопільський обласний комуналь-
ний інститут післядипломної педагогічної освіти); Любін-
ська Л. Г., доктор біол. наук, доцент, завідувач кафедри бі-
ології та методики її викладання (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка). (52/10)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Вороніна Олена Володимирівна, спортсмен-інструк-

тор штатної збірної команди України майстрів з фехтуван-
ня Центрального спортивного клубу Збройних Сил Украї-
ни: «Електродні процеси на сплавах і сполуках ванадію в 
водневій енергетиці» (05.07.03 – технічна електрохімія). 
Спецрада Д 64.050.03 у Національному технічному універ-
ситеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56) 
Науковий керівник – Байрачний Б. І., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри технічної електрохімії (На-
ціональний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут»). Опоненти: Берсірова О. Л., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства 
та електрокаталізу (Інститут загальної та неорганічної хімії 
НАН України імені В. І. Вернадського); Самойленко С. О., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри хімії, мікро-
біології та гігієни харчування (Харківський державний уні-
верситет харчування та торгівлі). (725/10)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Мавко Мар’яна Степанівна, аспірант кафедри ланд-

шафтної архітектури та фітодизайну Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування України: «Се-
зонна динаміка колориту паркових ландшафтів м. Києва» 
(06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація). Спецрада Д 
26.004.09 у Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України МОН України (03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Олексійченко Н. О., доктор с.-г. наук, професор, 
професор кафедри ландшафтної архітектури та фітоди-
зайну (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). Опоненти: Заіменко Н. В., доктор 
біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
директор (Національний ботанічний сад імені М. М. Гриш-
ка НАН України); Дудин Р. Б., кандидат с.-г. наук, доцент, 
доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-парко-
вого господарства та урбоекології (ДВНЗ «Національний 
лісотехнічний університет України»). (5/10)

Подольхова Маріанна Олександрівна, тимчасово 
не працює: «Дендрологічні парки Українського Полісся 
(комплексна оцінка, територіальна організація, ландшафт-
но-композиційний аналіз)» (06.03.01 – лісові культури та 
фітомеліорація). Спецрада Д 26.004.09 у Національного 
університеті біоресурсів і природокористування України 
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; 
тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Олексійченко 
Н. О., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри 

ландшафтної архітектури та фітодизайну (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Гайда Ю. І., доктор с.-г. наук, професор, про-
фесор кафедри менеджменту біоресурсів і природоко-
ристування (Тернопільський національний економічний 
університет); Дойко Н. М., кандидат біол. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу збагачення ден-
дрофлори (Державний дендрологічний парк «Олексан-
дрія» НАН України). (18/10)

Федорчук Світлана Володимирівна, провідний фа-
хівець науково-навчального відділу Житомирського на-
ціонального агроекологічного університету: «Оптиміза-
ція захисту картоплі від збудників Phytophthora infestаns 
(Mont) de Вагу та Alternaria solani (Eli. et Mart.) в умовах 
Полісся України» (06.01.11 – фітопатологія). Спецрада Д 
26.004.02 у Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України МОН України (03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Положенець В. М., доктор с.-г. наук, професор, 
кафедра фітопатології імені В. Ф. Пересипкіна (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). Опоненти: Туренко В. П., доктор с.-г. наук, про-
фесор, завідувач кафедри фітопатології (Харківський на-
ціональний аграрний університет імені В. В. Докучаєва); 
Мельничук Ф. С., кандидат с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
зрошення (Інститут водних проблем і меліорації НААН 
України). (24/10)

Бондар Світлана Олександрівна, завідувач сектору 
адаптивних систем землеробства відділу агроекомоніто-
рингу та проблем землеробства Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН України: «Відтворення 
родючості чорнозему типового та підвищення продуктив-
ності культур ланки сівозміни Правобережного Лісостепу 
України» (06.01.01 – загальне землеробство). Спецрада Д 
26.004.21 у Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України МОН України (03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Цвей Я. П., доктор с.-г. наук, професор, за-
відувач відділу агроекомоніторингу і проблем землероб-
ства (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН України). Опоненти: Манько Ю. П., доктор с.-г. наук, 
професор, професор кафедри землеробства та гербології 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Шевченко М. В., доктор с.-г. наук, доцент, 
завідувач кафедри землеробства імені О. М. Можейка 
(Харківський національний аграрний університет імені 
В. В. Докучаєва). (521/10)

Корпіта Ганна Михайлівна, тимчасово не працює: 
«Продуктивність ячменю ярого і картоплі залежно від 
ступеня забур’яненості в західному Лісостепу України» 
(06.01.13 – гербологія). Спецрада Д 26.004.21 у Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористування 
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України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Шувар І. А., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри техно-
логій у рослинництві (Львівський національний аграрний 
університет). Опоненти: Ткаліч Ю. І., доктор с.-г. наук, про-
фесор, завідувач кафедри загального землеробства та 
ґрунтознавства (Дніпровський державний аграрно-еконо-
мічний університет); Задорожний В. С., кандидат с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з на-
укової роботи (Інститут кормів та сільського господарства 
Поділля НААН України). (540/10)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Деркульський Роман Юрійович, головний спеціаліст 

відділу землеустрою Шевченківського, Святошинського, 
Оболонського, Подільського районів управління земле-
устрою департаменту земельних ресурсів виконавчого ор-
гану Київської міської ради Київської міськдержадміністра-
ції: «Удосконалення економічного механізму збереження 
зелених зон у містобудівних системах» (08.00.06 – еко-
номіка природокористування та охорони навколишнього 
середовища). Спецрада Д 26.004.20 у Національному уні-
верситеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Мартин А. Г., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядного про-
ектування (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України). Опоненти: Новаковська І. О., 
доктор екон. наук, завідувач кафедри землеустрою та 
кадастру (Національний авіаційний університет); Лобунь-
ко Ю. В., кандидат екон. наук, асистент кафедри геодезії та 
землеустрою (Подільський державний аграрно-технічний 
університет). (2/10)

Харитоненко Роман Андрійович, фахівець Інституту 
землекористування НААН України: «Оцінка впливу дегра-
даційних процесів на продуктивність сільськогосподар-
ських земель на регіональному рівні» (08.00.06 – еконо-
міка природокористування та охорони навколишнього 
середовища). Спецрада Д 26.004.20 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України 
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; 
тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Бутенко Є. В., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри управлін-
ня земельними ресурсами (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Будзяк В. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри міжнародних економічних відносин (Київський 
національний торговельно-економічний університет); 
Чудовська В. А., кандидат екон. наук, старший науковий 
співробітник лабораторії збалансованого природокорис-
тування (Інститут агроекології і природокористування 
НААН України). (721/10)

Мельник Денис Миколайович, тимчасово не пра-
цює: «Інституційне забезпечення формування землеко-
ристування в новоутворених територіальних громадах» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища). Спецрада Д 26.004.20 у 
Національному університеті біоресурсів і природокорис-
тування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – 
Дорош О. С., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри управління земельними ресурсами (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Бистряков І. К., доктор екон. наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут еко-
номіки природокористування та сталого розвитку НАН 
України»); Третяк В. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач відділу експериментального проектування зем-
лекористування (Інститут землекористування НААН Укра-
їни). (722/10)

Цвях Олег Миколайович, викладач кафедри земель-
ного кадастру Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: «Еколого-економічні заса-
ди використання постіндустріальних земель в умовах ве-
ликого міста» (08.00.06 – економіка природокористуван-
ня та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 
26.004.20 у Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України МОН України (03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Євсюков Т. О., доктор екон. наук, доцент, декан 
факультету землевпорядкування (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України). Опо-
ненти: Ступень М. Г., доктор екон. наук, професор, декан 
землевпорядного факультету (Львівський національний 
аграрний університет); Новаковська І. О., доктор екон. 
наук, завідувач кафедри землеустрою та кадастру (Націо-
нальний авіаційний університет). (723/10)

Жулканич Віктор Олександрович, аспірант ДВНЗ  
«Ужгородський національний університет»: «Управління 
природоохоронною діяльністю в транскордонному регіоні» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони на-
вколишнього середовища). Спецрада Д 26.004.20 у Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Приходь-
ко В. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»). Опоненти: Третяк А. М., доктор 
екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
директор ННІ економіки та екології природокористування 
(Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління); Стецюк М. П., кандидат екон. наук, доцент, до-
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цент кафедри землеустрою та кадастру (Національний авіа-
ційний університет). (727/10)

Попадюк Олена Василівна, аспірант Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича: «Со-
ціальна відповідальність бізнесу в контексті стратегічного 
розвитку підприємств харчової промисловості» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській 
національній академії харчових технологій МОН України  
(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). 
Науковий керівник – Зибарева О. В., доктор екон. наук, до-
цент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та бір-
жової діяльності (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича). Опоненти: Панухник О. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та фі-
нансів (Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя МОН України); Пушак Я. Я., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки та економіч-
ної безпеки (Львівський державний університет внутрішніх 
справ МВС України). (738/10)

Бурцев Олександр Володимирович, директор ТОВ 
«Миколаївська Ера»: «Інфраструктурне забезпечення ре-
гіонального розвитку в умовах обмеженості інвестиційних 
ресурсів» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіо-
нальна економіка). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській націо-
нальній академії харчових технологій МОН України  (65039, 
м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий 
керівник – Лагодієнко В. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 
(Одеська національна академія харчових технологій МОН 
України). Опоненти: Зайцев Ю. О., доктор екон. наук, до-
цент, начальник (Центральне управління Головного управ-
ління Державної фіскальної служби у Харківській області); 
Завгородній К. В., кандидат екон. наук, перший заступник 
генерального директора по економіці і фінансах (ДП «Ви-
робниче обєднання «Південний машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова» Державного космічного агентства 
України). (740/10)

Салюк-Кравченко Олександр Олексійович, асистент ка-
федри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки 
факультету технології та товарознавства харчових продуктів 
і продовольчого бізнесу Одеської національної академії хар-
чових технологій: «Регулювання корпоративних відносин 
суб’єктів господарювання в умовах динамічного макроеко-
номічного середовища» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових 
технологій МОН України  (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; 
тел. ((048) 725-32-84). Науковий керівник – Горняк О. В., 

доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економі-
ки та пілппиємниитва. економіко-правового факультету 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
МОН України). Опоненти: Карачина Н. П., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту, маркетингу та 
економіки (Вінницький національний технічний університет 
МОН України); Коркоц О. М., кандидат екон. наук, старший 
науковий співробітник відділу макроекономіки та держав-
ного управління (Причорноморський науково-дослідний 
інститут економіки та інновацій). (741/10)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Панькова Зоряна Леонідівна, аспірант Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України: «Адміні-
стративні послуги у сфері економіки» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 26.867.01 в Інституті законодавства 
Верховної Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторів-
ський, 4; тел. (044) 235-96-01, 235-96-05). Науковий ке-
рівник – Голосніченко І. П., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, заступник директора (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»).
Опоненти: Колпаков В. К., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного та господарського 
права (Запорізький національний університет); Гераси-
менко Є. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного права (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). (688/10)

Куцин Антон Васильович, адвокат адвокатського 
об’єднання «Адвокатська компанія «Полонський і парт-
нери»: «Відшкодування шкоди, завданої органом місце-
вого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності» 
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 41.086.03 
у Національному університеті «Одеська юридична акаде-
мія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 
23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Давидо-
ва І. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри ци-
вільного права (Національний університет «Одеська юри-
дична академія» МОН України). Опоненти: Галянтич М. К., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заступник директора з наукової роботи (Науко-
во-дослідний інститут приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАН України); Резнічен-
ко С. В., кандидат юрид. наук, професор, професор кафе-
дри цивільно-правових дисциплін (Одеський державний 
університет внутрішніх справ). (724/10)

Аброськін В’ячеслав Васильович, перший заступник 
голови Національної поліції України – начальник кримі-
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нальної поліції: «Адміністративно-правові засади забез-
печення Національною поліцією України публічної безпеки 
в умовах антитерористичної операції» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національ-
ному університеті внутрішніх справ, МВС України (61080, 
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науко-
вий керівник – Сокуренко В. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений юрист України, ректор (Харківський 
національний університет внутрішніх справ). Опоненти: 
Клюєв О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, директор (Харківський науково-дослідний 
інститут судових експертиз імені заелуженого професора 
М. С. Бокаріуса); Гришина Н. В., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 
(729/10)

Даниляк Андрій Володимирович, начальник Управлін-
ня захисту економіки в Черкаській області департаменту 
захисту економіки Національної поліції України: «Особли-
вості взаємодії під час розслідування економічних злочи-
нів, вчинених організованими групами» (12.00.09 – кри-
мінальний 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 – Пазинич Т. А., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри криміна-
лістики та судової експертології факультету № 1 (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ). Опо-
ненти: Назаров В. В., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри кримінального процесу та криміналістики 
(Академія адвокатури України); Лубенцов А. В., кандидат 
юрид. наук, завідувач лабораторії інженерно-транспорт-
них досліджень (Харківський науково-дослідний інститут 
судових експертиз імені заелуженого професора М. С. Бо-
каріуса). (730/10)

Льозний Олег Анатолійович, заступник начальника 
Управління захисту економіки в Харківській області де-
партаменту захисту економіки Національної поліції Укра-
їни: «Предмет доказування у кримінальному провадженні 
щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецра-
да 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 – 
Глобенко Г. І., кандидат юрид. наук, доцент, професор 
кафедри кримінального процесу та організації досудово-
го слідства факультету № 1 (Харківський національний 

університет внутрішніх справ). Опоненти: Даньшин М. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кри-
мінально-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імен В. Н. Каразіна); Дрозд В. Г., кандидат 
юрид. наук, доцент, провідний науковий співробітник 2-го 
науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії 
з проблем правового та організаційного забезпечення ді-
яльності Міністерства (Державний науково-дослідний ін-
ститут МВС України). (731/10)

Грицай Сергій Олександрович, директор Адвокатсько-
го об’єднання «Логос»: «Адміністративно-правове регулю-
вання порядку ведення Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань: внесення відомостей про керівників суб’єктів 
господарювання» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне 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 – Сарана С. В., кандидат юрид. наук, доцент, за-
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністра-
тивного права та правоохоронної діяльності (Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна»). 
Опоненти: Омельченко А. В., доктор юрид. наук, профе-
сор, завідувач кафедри цивільного та трудового права 
(ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана»); Сердюченко О. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, начальник відділу зв’язків з місцевими 
громадами та органами влади (АК «Укргазвидобування»). 
(732/10)

Яловий Олександр Олександрович, аспірант кафедри 
цивільного, господарського, адміністративного права та 
правоохоронної діяльності Відкритого міжнародного уні-
верситету розвитку людини «Україна»: «Фінансово-право-
ве регулювання емісійної діяльності в Україні» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне 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 – Сарана С. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивіль-
ного, господарського, адміністративного права та право-
охоронної діяльності (Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»). Опоненти: Дмитренко Е. С., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри фінан-
сового права (ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана»); Трубін І. О., кан-
дидат юрид. наук, головний спеціаліст відділу нормативної 
роботи та правової експертизи (Департамент правового 
забезпечення МОН України). (733/10)
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Галунько Андрій Валентинович, інспектор відділу діль-
ничих офіцерів поліції управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції у Херсонській 
області: «Адміністративно-правове регулювання служби 
дільничих інспекторів в Україні» (12.00.07 – адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформаційне 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 – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, 
доцент, т. в. о. завідувача докторантури та аспірантури 
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Кури-
ло В. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного і фінансового права (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України); Ко-
роєд С. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
цивільного права і процесу (ПВНЗ «Університет Короля 
Данила»). (734/10)

Брода Аліна Юріївна, викладач Вінницького технічного 
коледжу: «Правова допомога адвоката в адміністративному 
процесі»  (12.00.07 – адміністративне право і процес; фі-
нансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.006.09 
у ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України (м. Київ, просп. Пере-
моги, 54/1; тел. (044) 371-61-19). Науковий керівник – Гор-
бач О. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри ад-
міністративного права і процесу). Опоненти: Лютіков П. С., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністра-
тивного та господарського права (Запорізький національ-
ний університет); Соцька А. М., кандидат юрид. наук, за-
ступник завідувача відділу забезпечення діяльності Уповно-
важеного Президента України з прав людей з інвалідністю 
Адміністрації Президента України. (735/10)

Мельник Андрій Володимирович, асистент кафедри 
цивільного права і процесу Львівського національного 
університету імені Івана Франка: «Міжнародно-право-
ве регулювання права на свободу вираження поглядів» 
(12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.001.10 у Ки-
ївському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Лисик В. М., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнарод-
ного права (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Денисов В. Н., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач відділу міжнародного права та 
порівняльного правознавства (Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України); Поєдинок О. Р., кан-
дидат юрид. наук, докторант кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (743/10)

Остропільський Богдан Васильович, тимчасово не 
працює: «Адміністративно-правове забезпечення реєстра-
ції прав на нерухоме майно в Україні» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада К 26.006.09 у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України (м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 
371-61-19). Науковий керівник – Печуляк В. П. доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри міжнародного 
та європейського права (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опо-
ненти: Піддубний О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, завіду-
вач кафедри цивільного та господарського права (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України); Биркович Т. І., доктор наук з держ. управління, 
кандидат юрид. наук, професор, завідувач кафедри дер-
жавного управління і права (ПВНЗ «Київський університет 
культури»). (744/10)

Степанова Сніжана Володимирівна, суддя Жовтне-
вого районного суду м. Маріуполя Донецької області, 
аспірант Маріупольського державного університету: «Єв-
ропейські стандарти права на справедливий суд та їх імп-
лементація у національне законодавство України: консти-
туційно-правове дослідження» (12.00.02 – конституційне 
право; муніципальне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-
41). Науковий керівник – Свірський Б. М., кандидат юрид. 
наук, професор кафедри права та публічного адміністру-
вання економіко-правового факультету (Маріупольський 
державний університет). Опонент: Волошин Ю. О., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завіду-
вач кафедри міжнародного права ННІ міжнародних відно-
син (Національний авіаційний університет); Папаяні С. В., 
кандидат юрид. наук, в. о. керівника Управління комуніка-
цій Конституційного Суду України та міжнародного співро-
бітництва. (745/10)

Віннічук Роман Іванович, адвокат: «Господарсько- 
правове забезпечення перестрахування в Україні» 
(12.00.04  – господарське право; господарсько-проце-
суальне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН 
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 
704-93-61). Науковий керівник – Мілаш В. С., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри господарського пра-
ва (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого). Опоненти: Подцерковний О. П., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри господарського права 
і процесу (Національний університет «Одеська юридична 
академія»); Домбровська А. В., кандидат юрид. наук, до-
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цент, доцент кафедри правового забезпечення господар-
ської діяльності (Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова). (746/10)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Кушнарьова Наталія Миколаївна, старший науковий 

співробітник відділу вікової ендокринології та клінічної 
фармакології ДУ «Інститут ендокринології та обміну ре-
човин імені В. П. Комісаренка НАМН України»: «Особли-
вості порушення спектру жирних кислот сироватки крові 
хворих на цукровий діабет 2 типу з різними типами ізо-
льованої дисліпідемії та методи їх корекції» (14.01.14 – 
ендокринологія). Спецрада Д 26.558.01 у ДУ «Інститут 
ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка 
НАМН України» (04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69; 
тел. (044) 254-12-63). Науковий керівник – Корпачев В. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу вікової 
ендокринології та клінічної фармакології (ДУ «Інститут 
ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісарен-
ка НАМН України»). Опоненти: Власенко М. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри ендокринології 
(ДВНЗ «Вінницький медичний університет імені М. І. Пи-
рогова»); Михальчишин Г. П., кандидат мед. наук, доцент, 

доцент кафедри ендокринології (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця). (20/10)

Ордатій Анатолій Володимирович, начальник відді-
лення планової хірургії Військово-медичного клінічного 
центру Центрального регіону Міноборони України: «Етап-
не лікування постраждалих на поєднану мінно-вибухову 
травму кінцівок» (14.01.21 – травматологія та ортопе-
дія). Спецрада Д 11.600.04 у Донецькому національному 
медичному університеті МОЗ України (84404, м. Лиман, 
вул. Привокзальна, 27; тел. (095) 879-36-57). Науковий 
керівник – Танасієнко П. В., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
(ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»). 
Опоненти: Іскра Н. І., доктор мед. наук, доцент, професор 
кафедри медицини катастроф та військово-медичної під-
готовки (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Ярмолюк Ю. О., 
доктор мед. наук, старший ординатор травматологічного 
відділення клініки ушкоджень (Національний військово-
медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний 
госпіталь» Міноборони України). (352/10)


