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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Нікітін Анатолій Володимирович, завідувач НДЛ «Імо-

вірнісно-статистичні методи» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Аналіз асимптотич-
них властивостей стохастичних диференціальних рівнянь 
з використанням апроксимаційних схем» (01.05.04 – сис-
темний аналіз і теорія оптимальних рішень). Спецрада Д 
26.001.35 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий кон-
сультант – Наконечний О. Г., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії 
прийняття рішень (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кнопов П. С., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН Украї-
ни, завідувач відділу математичних методів дослідження 
операцій (Інститут кібернетики НАН України); Джалла-
дова І. А.-К., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри комп’ютерної математики та інформаційної без-
пеки (ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана»); Єлейко Я. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 
та прикладної статистики (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка). (90/11)

Апостолов Станіслав Сергійович, старший науковий 
співробітник відділу теоретичної фізики Інституту радіо-
фізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України: 
«Електромагнітний та електронний транспорт у надпро-
відних структурах» (01.04.02 – теоретична фізика). Спец-
рада Д 64.845.02 у ННЦ «Харківський фізико-технічний 
інститут» НАН України (61108, м. Харків, вул. Академіч-
на, 1; тел. (057) 335-35-30). Науковий консультант – Ям-
польський В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу теоретич-
ної фізики (Інститут радіофізики та електроніки імені 
О. Я. Усикова НАН України). Опоненти: Філь Д. В., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник відділу теорії конденсованого 
стану речовини (Інститут монокристалів НАН України); 
Шевченко С. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу надпровідних і мезоскопіч-
них структур (Фізико-технічний інститут низьких темпера-
тур імені Б. І. Вєркіна 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. Каразі-
на МОН України). (233/11)

Пагіря Михайло Михайлович, доцент кафедри маши-
нобудування, природничих дисциплін та інформаційних 
технологій Мукачівського державного університету: «Уза-
гальнення класичних ланцюгових дробів та наближення 
функцій» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада 
Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України (01004, 
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науко-
вий консультант – Макаров В. Л., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, академік НАН України, завідувач відділу об-
числювальної математики (Інститут математики НАН 
України). Опоненти: Боднар Д. І., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри економічної кібернетики та 
інформатики (Тернопільський національний економічний 
університет); Демків І. І., доктор фіз.-мат. наук, доцент, 
професор кафедри обчислювальної математики та про-
грамування (Національний університет «Львівська полі-
техніка»); Шевчук І. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри математичного аналізу (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). (240/11)

Бондаренко Микола Вікторович, старший науковий 
співробітник Інституту теоретичної фізики імені О. І. Ахі-
єзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН 
України: «Розсіювання та випромінювання високоенерге-
тичних заряджених частинок в аморфних та кристалічних 
середовищах» (01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д 
64.845.02 у ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» 
НАН України (61108, м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. 
(057) 335-35-30). Науковий консультант – Шульга М. Ф., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, 
генеральний директор (ННЦ «Харківський фізико-тех-
нічний інститут» НАН України). Опоненти: Ситенко Ю. О., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу теорії ядра і квантової те-
орії поля (Інститут теоретичної фізики імені М. М. Бого-
любова НАН України); Скалозуб В. В., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гон-
чара МОН України); Ходусов В. Д., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри теоретичної ядерної фізики 
та вищої математики імені О. І. Ахієзера (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). 
(385/11)
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Жерносєков Дмитро Данилович, науковий співробіт-

ник відділу хімії та біохімії ферментів Інституту біохімії 
імені О. В. Палладіна НАН України: «Поліфункціональна 
роль адгезивних протеїнів у міжклітинних контактах ссав-
ців в онтогенезі та за патологічних станів» (03.00.04 – 
біохімія). Спецрада Д 26.240.01 в Інституті біохімії імені 
О. В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леон-
товича, 9; тел. (044) 234-59-74). Науковий консультант – 
Гриненко Т. В., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу хімії та біохімії ферментів 
(Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). Опо-
ненти: Калачнюк Л. Г., доктор біол. наук, доцент, профе-
сор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка 
М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України); Варбанець Л. Д., доктор біол. 
наук, професор, завідувач відділу біохімії мікроорганізмів 
(Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотно-
го НАН України); Верьовка С. В., доктор біол. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії 
(Інститут отоларингології імені професора О С. Коломій-
ченка НАМН України). (120/11)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Ольховик Юрій Олександрович, старший науковий 

співробітник ДУ «Інститут геохімії навколишнього середо-
вища НАН України»: «Наукові основи прогнозування за-
гроз забруднення довкілля при поверхневому захоронен-
ні радіоактивних відходів України» (21.06.01 – екологічна 
безпека). Спецрада Д 26.880.01 у Державній екологічній 
академії післядипломної освіти та управління Мінекології 
України (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липків-
ського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий кон-
сультант – Забулонов Ю. Л., доктор тех. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, директор (ДУ «Інститут 
геохімії навколишнього середовища НАН України»). Опо-
ненти: Чумаченко С. М., доктор тех. наук, старший науко-
вий співробітник, в. о. завідувача кафедри інформаційних 
технологій (Національний університет харчових техноло-
гій); Яковлєв Є. О., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут 
телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
НАН України); Коваленко Г. Д., доктор фіз-мат. наук, про-
фесор, завідувач лабораторії радіоекологічної безпеки та 
радіаційного моніторингу (НДУ «Український НДІ еколо-
гічних проблем»). (96/11)

Духота Олександр Іванович, доцент кафедри технологій 
виробництва та відновлення авіаційної техніки Навчально-
наукового аерокосмічного інституту Національного авіацій-
ного університету: «Науково-технічні основи підвищення 
довговічності деталей авіаційних трибомеханічних систем 
за умов їх фретинг-контактної взаємодії» (05.02.04 – тер-
тя та зношування в машинах). Спецрада Д 26.062.06 у На-

ціональному авіаційному університеті МОН України (03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-
01). Науковий консультант – Кіндрачук М. В., доктор тех. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач 
кафедри машинознавства Навчально-наукового аерокос-
мічного інституту (Національний авіаційний університет). 
Опоненти: Диха О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри зносостійкості і надійності машин (Хмельницький 
національний університет); Івщенко Л. Й., доктор тех. наук, 
професор, директор Машинобудівного інституту (Запо-
різький національний технічний університет); Аулін В. В., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри експлуа-
тації та ремонту машин (Центральноукраїнський національ-
ний технічний університет). (97/11)

Зайцев Роман Валентинович, завідувач кафедри 
фізичного матеріалознавства для електроніки та ге-
ліоенергетики Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» МОН України: «Фі-
зико-технічні основи створення комбінованих фотоенер-
гетичних систем на основі функціональних твердотільних 
структур» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 
64.245.01 в Інституті електрофізики і радіаційних техно-
логій НАН України (61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 
28, а/с 8812; тел. (057) 700-41-11). Науковий консуль-
тант – Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор, про-
ректор з науково-педагогічної роботи (Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
МОН України). Опоненти: Білоус В. А., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН 
України, заступник директора Інституту фізики твердого 
тіла, матеріалознавства і технологій, начальник відділу 
іонно-плазмової обробки поверхні конструкційних мате-
ріалів (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН 
України); Прохоренко Є. М., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу фізики взаємодії випромінювання з речовиною 
(Інститут електрофізики та радіаційних технологій НАН 
України); Критська Т. В., доктор тех. наук, доцент, завіду-
вач кафедри електронних систем (Запорізька державна 
інженерна академія МОН України). (98/11)

Гасанов Айдин Сардар огли, доцент кафедри програм-
ної інженерії Національного педагогогічного університету 
імені М. П. Драгоманова: «Інформаційна технологія мо-
делювання та прогнозування нестаціонарних процесів на 
основі багаторівневої інтеграції» (05.13.06 – інформаційні 
технології). Спецрада Д 26.001.51 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий консультант – Зайченко Ю. П., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри математич-
них методів системного аналізу (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
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імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Волошин О. Ф., док-
тор тех. наук, професор кафедри моделювання складних 
систем (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Гуляницький Л. Ф., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу (Інститут кібер-
нетики імені В. М. Глушкова НАН України); Литвинов В. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформа-
ційних технологій та програмної інженерії (Чернігівський 
національний технологічний університет). (122/11)

Абхарі Пейман, докторант кафедри обробки металів 
тиском Донбаської державної машинобудівної академії: 
«Розвиток наукових основ і удосконалення процесів точ-
ного об’ємного штампування на основі регулювання кіне-
матики пластичного формозмінення» (05.03.05 – процеси 
та машини обробки тиском). Спецрада Д 12.105.01 у Дон-
баській державній машинобудівній академії МОН України 
(84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-
68-09). Науковий консультант – Алієв І. С., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри обробки металів тиском 
(Донбаська державна машинобудівна академія). Опоненти: 
Баглюк Г. А., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут 
проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН 
України); Калюжний В. Л., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри механіки пластичності матеріалів та ресур-
созберігаючих процесів (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»); Кухар В. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри обробки металів тиском (ДВНЗ «При-
азовський державний технічний університет»). (175/11)

Тверда Оксана Ярославівна, старший викладач кафе-
дри інженерної екології Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України: «Науково-теоретичні 
основи екологічної безпеки гірничопромислових комп-
лексів з виробництва щебеню західного регіону України» 
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 55.051.04 у 
Сумському державному університеті МОН України (40007, 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 33-00-24). 
Науковий консультант – Пляцук Л. Д., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри прикладної екології (Сум-
ський державний університет МОН України). Опоненти: 
Шкіца Л. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри інженерної та комп’ютерної графіки (Івано-Франків-
ський національний технічний університет нафти і газу 
МОН України); Вамболь С. О., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної механіки та технологій за-
хисту навколишнього середовища (Національний універ-
ситет цивільного захисту України ДСНС України); Внуко-
ва Н. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
екології (Харківський національний автомобільно-дорож-
ній університет МОН України). (190/11)

Харламова Олена Володимирівна, доцент кафедри 
екологічної безпеки та організації природокористування 
Кременчуцького національного університету імені Михай-
ла Остроградського МОН України: «Науково-методоло-
гічні основи управління екологічною безпекою в умовах 
природно-антропогенного навантаження» (21.06.01 – 
екологічна безпека). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському 
державному університеті МОН України (40007, м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 33-00-24). Науковий 
консультант – Мальований М. С., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри екології та збалансованого при-
родокористування (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). Опоненти: Волошкіна О. С., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри охорони 
праці та навколишнього середовища (Київський націо-
нальний університет будівництва і архітектури МОН Укра-
їни); Вамболь В. В., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпе-
ки (Національний університет цивільного захисту України 
ДСНС України); Гурець Л. Л., доктор тех. наук, доцент, до-
цент кафедри прикладної екології (Сумський державний 
університет МОН України). (191/11)

Мусієнко Андрій Петрович, доцент кафедри вищої ма-
тематики Державного університету телекомунікацій МОН 
України: «Методологічні основи забезпечення функціо-
нальної стійкості бездротових сенсорних мереж на основі 
багатокритеріальної оптимізацїї» (05.13.06 – інформацій-
ні технології). Спецрада Д 26.861.05 у Державному універ-
ситеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий консуль-
тант – Барабаш О. В., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри вищої математики (Державний університет 
телекомунікацій МОН України). Опоненти: Рубан І. В., док-
тор тех. наук, професор, проректор з науково-методичної 
роботи (Харківський національний університет радіоелек-
троніки МОН України); Зінченко А. О., доктор тех. наук, 
доцент, начальник кафедри зв’язку та автоматизованих 
систем управління Інституту інформаційних технологій 
(Національний університет оборони України імені Івана 
Черняховського Міноборони України); Кучук Г. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри обчислюваль-
ної техніки та програмування (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України). (327/11)

Гринченко Наталя Геннадіївна, доцент кафедри техно-
логії м’яса Харківського державного університету харчу-
вання та торгівлі МОН України: «Наукове обґрунтування 
технологій напівфабрикатів на основі молочної сировини, 
одержаних шляхом реалізації потенціалу лактокальцію» 
(05.18.16 – технологія харчової продукції). Спецрада Д 
64.088.01 у Харківському державному університеті харчу-
вання та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клоч-
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ківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий консуль-
тант – Пивоваров П. П., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри технології харчування (Харківський дер-
жавний університет харчування та торгівлі МОН України). 
Опоненти: Юдіна Т. І., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри технології і організації ресторанного господар-
ства (Київський національний торговельно-економічний 
університет МОН України); Капліна Т. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної та 
курортної справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі»); Чагаровський О. П., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри технології мо-
лочних, олійно-жирових продуктів і косметики (Одеська 
національна академія харчових технологій МОН України). 
(354/11)

Грушецький Роман Іванович, провідний науковий 
співробітник відділу технології цукру, цукровмісних про-
дуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів 
НААН України: «Наукове обґрунтування та розроблення 
комплексної технології фруктанів і дієтичних добавок 
на основі рослинної сировини» (05.18.16 – технологія 
харчової продукції). Спецрада Д 64.088.01 у Харківсько-
му державному університеті харчування та торгівлі МОН 
України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. 
(057) 336-89-79). Науковий консультант – Хомічак Л. М., 
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, завідувач відділу технології цукру, цукровмісних 
продуктів та інгредієнтів (Інститут продовольчих ресурсів 
НААН України). Опоненти: Євлаш В. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігіє-
ни харчування (Харківський державний університет хар-
чування та торгівлі МОН України); Гніцевич В. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри технології і орга-
нізації ресторанного господарства (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет МОН України); 
Хомич Г. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри технологій харчових виробництв і ресторанного гос-
подарства (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі»). (356/11)

Тищенко Ольга Павлівна, доцент кафедри технології 
хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцен-
тратів Харківського державного університету харчування 
та торгівлі МОН України: «Наукове обґрунтування техно-
логій напівфабрикатів оліє-жирових капсульованих для 
кулінарної та кондитерської продукції» (05.18.16 – техно-
логія харчової продукції). Спецрада Д 64.088.01 у Харків-
ському державному університеті харчування та торгівлі 
МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; 
тел. (057) 336-89-79). Науковий консультант – Гринчен-
ко О. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
технології харчування (Харківський державний універ-
ситет харчування та торгівлі МОН України). Опоненти: 

Гніцевич В. А., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри технології і організації ресторанного господар-
ства (Київський національний торговельно-економічний 
університет МОН України); Капліна Т. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної і ку-
рортної справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі»); Ковбаса В. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських 
і кондитерських виробів (Національний університет хар-
чових технологій МОН України). (357/11)

Ткаченко Тетяна Миколаївна, доцент кафедри охо-
рони праці і навколишнього середовища Київського на-
ціонального університету будівництва і архітектури МОН 
України: «Науково-методологічні основи підвищення рів-
ня екологічної безпеки урбоценозів шляхом створення 
енергоефективних технологій «зеленого» будівництва» 
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 26.056.05 у 
Київському національному університеті будівництва і ар-
хітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський 
просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий консультант – 
Плоский В. О., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри архітектурних конструкцій основ і фундаментів 
(Київський національний університет будівництва і архі-
тектури МОН України). Опоненти: Кравець В. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри прикладної еко-
логії і хімії (Донбаська національна академія будівництва 
і архітектури МОН України, м. Краматорськ); Мальова-
ний М. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
хімічної інженерії та промислової екології (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України); Ада-
менко Я. О., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри екології (Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу МОН України). (378/11)

Камбулова Юлія Вікторівна, доцент кафедри техно-
логії хлібопекарських і кондитерських виробів Національ-
ного університету харчових технологій: «Наукове обґрун-
тування технологій кондитерських виробів пониженого 
цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і драглепо-
дібною структурою» (05.18.01 – технологія хлібопекар-
ських продуктів, кондитерських виробів та харчових кон-
центратів). Спецрада Д 26.058.06 у Національному універ-
ситеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий 
консультант – Дорохович А. М., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри технології хлібопекарських і кон-
дитерських виробів (Національний університет харчових 
технологій). Опоненти: Іоргачова К. Г., доктор тех. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, лау-
реат Державної премії в галузі науки і техніки, завідувач 
кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних ви-
робів і харчоконцентратів (Одеська національна академія 
харчових технологій МОН України); Пивоваров П. П., док-
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тор тех. наук, професор, академік Міжнародної академії 
холоду, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, 
професор кафедри харчування (Харківський державний 
університет харчування та торгівлі МОН України); Свід-
ло К. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри інно-
ваційних харчових і ресторанних технологій (Харківський 
торговельно-економічний інститут Київського національ-
ного торговельно-економічного університету МОН Украї-
ни). (426/11)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Панахид Галина Ярославівна, вчений секретар Інсти-

туту сільського господарства Карпатського регіону НААН 
України: «Агробіологічні та технологічні основи форму-
вання продуктивності різновікових лучних фітоценозів 
у Західному Лісостепу» (06.01.12 – кормовиробництво 
і луківництво). Спецрада Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут 
землеробства НААН України» (08162, Київська обл., смт 
Чабани; тел. (044) 526-23-27). Науковий консультант – 
Коник Г. С., доктор с.-г. наук, старший науковий співро-
бітник, перший заступник директора з наукової роботи 
(Інститут сільського господарства Карпатського регіону 
НААН України). Опоненти: Демидась Г. І., доктор с.-г. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метео-
рології (Національний університет біоресурсів і природо-
користування МОН України); Бахмат М. І., доктор с.-г. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
професор кафедри рослинництва, селекції та насінництва 
(Подільський державний аграрно-технічний університет 
МОН України); Гетман Н. Я., доктор с.-г. наук, старший на-
уковий співробітник, головний науковий співробітник від-
ділу польових кормових культур, сіножатей і пасовищ (Ін-
ститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 
України). (375/11)

Марковська Олена Євгеніївна, в. о. завідувача ка-
федри ботаніки та захисту рослин ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет»: «Наукове обґрунту-
вання агроекологічних та технологічних заходів у сівоз-
мінах на зрошуваних землях Південного Степу України» 
(06.01.02 – сільськогосподарські меліорації). Спецрада Д 
67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний уні-
верситет» МОН України (73006, м. Херсон, вул. Стрітен-
ська, 23; тел. 41-62-16). Науковий консультант – Вожего-
ва Р. А., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, директор (Інститут зрошуваного землероб-
ства НААН України). Опоненти: Танчик С. П., доктор с.-г. 
наук, професор, член-кореспондент НААН України, за-
відувач кафедри землеробства та гербології (Національ-
ний університет біоресурсів і природокористування Укра-
їни); Цилюрик О. І., доктор с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, в. о. завідувача кафедри рослинництва (Дні-
провський державний аграрно-економічний університет); 

Васюта В. В., доктор с.-г. наук, старший науковий співро-
бітник, головний науковий співробітник відділу зрошення 
та дренажу (Інститут водних проблем і меліорації НААН 
України). (423/11)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Казакевич Ольга Михайлівна, докторант кафедри іс-

торії та етнополітики Національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова: «Українська мова 
як чинник формування модерної нації у європейсько-
му контексті (друга половина XIX – початок XX ст.)» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.053.02 у На-
ціональному педагогічному університеті імені М. П. Дра-
гоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; 
тел. (044) 234-11-08). Опоненти: Діанова Н. М., доктор 
істор. наук, професор, професор кафедри історії Укра-
їни (Одеський національний університет імені І. І. Меч-
никова); Калакура О. Я., доктор політ. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу національних 
меншин (Інститут політичних і етнонаціональних дослі-
джень імені І. Ф. Кураса НАН України); Конта Р. М., док-
тор істор. наук, доцент, професор кафедри етнології та 
краєзнавства (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (4/11)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Кафка Софія Михайлівна, завідувач кафедри облі-

ку та оподаткування Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу: «Методологія та 
організація обліку необоротних матеріальних активів» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у 
Тернопільському національному економічному універси-
теті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 
тел. (0352) 47-50-59). Науковий консультант – Задорож-
ний З.-М. В., доктор екон. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи 
(Тернопільський національний економічний університет). 
Опоненти: Калюга Є. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри обліку та оподаткування (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України); Кузнецова С. А., доктор екон. наук, про-
фесор, проректор з навчально-методичної роботи (ДВНЗ 
«Університет банківської справи» МОН України); Прав-
дюк Н. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри бухгалтерського обліку (Вінницький національний 
аграрний університет МОН України). (22/11)

Семанюк Віта Зеновіївна, докторант кафедри еконо-
мічної експертизи та аудиту бізнесу Тернопільського на-
ціонального економічного університету: «Теорія обліку 
в постіндустріальному суспільстві» (08.00.09 – бухгал-
терський облік, аналіз та аудит – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському 
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національному економічному університеті МОН Украї-
ни (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 
47-50-59). Науковий консультант – Пушкар М. С., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри економічної 
експертизи та аудиту бізнесу (Тернопільський національ-
ний економічний університет). Опоненти: Корягін М. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри бухгал-
терського обліку (Львівський торговельно-економічний 
університет Укоопспілки); Петрук О. М., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри фінансів і кредиту (Жи-
томирський державний технологічний університет МОН 
України); Тарасова Т. О., доктор екон. наук, доцент, про-
фесор кафедри фінансів, аналізу та страхування (Харків-
ський державний університет харчування та торгівлі МОН 
України). (23/11)

Орєхова Альвіна Іванівна, доцент кафедри економіч-
ного контролю та аудиту Сумського національного аграр-
ного університету: «Механізми контролінгу в управлінні 
економічним потенціалом суб’єктів агробізнесу: теорія, 
методологія, практика» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства імені 
Петра Василенка (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; 
тел. (057) 700-38-88). Опоненти: Єрмаков О. Ю., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки праці 
та соціального розвитку (Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України); Гавкалова Н. Л., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри дер-
жавного управління, публічного адміністрування та ре-
гіональної економіки (Харківський національний еконо-
мічний університет імені Семена Кузнеця); Крюкова І. О., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування (Одеський державний аграрний універси-
тет). (44/11)

Шевченко Олена Олександрівна, доцент кафедри 
менеджменту Донбаської державної машинобудівної 
академії, м. Краматорськ: «Методологія дослідження 
еволюції господарської системи у світовій економічній 
думці (кінець XIX – початок XXI ст.)» (08.00.01 – еконо-
мічна теорія та історія економічної думки). Спецрада Д 
26.006.01 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-61-77). На-
уковий консультант – Фещенко В. М., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економічної теорії (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Задоя А. О., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжна-
родних економічних відносин та економічної теорії (ВНЗ 
«Університет імені Альфреда Нобеля»); Небрат В. В., док-
тор екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу економічної історії (ДУ «Інститут економіки та про-
гнозування НАН України»); Юхименко П. І., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри економіки та еконо-
мічної теорії (Білоцерківський національний аграрний уні-
верситет МОН України). (180/11)

Ніфатова Олена Михайлівна, доцент кафедри підпри-
ємництва та бізнесу Київського національного універси-
тету технологій та дизайну МОН України: «Методологіч-
ні засади розвитку брендингу в інтегрованих структурах 
бізнесу» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 26.102.05 у Київському національному університеті 
технологій та дизайну МОН України (01011, м. Київ, вул. 
Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 280-05-12). Науковий 
консультант – Щербак В. Г., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу (Ки-
ївський національний університет технології та дизайну 
МОН України). Опоненти: Баюра Д. О., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки підприємства 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України); Лабурцева О. І., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри маркетингу та реклами 
(Київський національний торговельно-економічний уні-
верситет МОН України); Хамініч С. Ю., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економічної теорії та мар-
кетингу (Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара МОН України). (181/11)

Карпінський Борис Андрійович, професор кафедри 
економіки та менеджменту Львівського національного 
університету імені Івана Франка: «Фінансово-податковий 
механізм інвестиційного зростання в Україні» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігів-
ському національному технологічному університеті МОН 
України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 
66-51-03). Науковий консультант – Виговська В. В., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, бан-
ківської справи та страхування (Чернігівський національ-
ний технологічний університет МОН України). Опоненти: 
Алексеєнко Л. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри обліку та фінансів (Івано-Франківський ННІ ме-
неджменту Тернопільського національного економічного 
університету МОН України); Онишко С. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри фінансових ринків 
(Університет державної фіскальної служби України  ДФС 
України); Паєнтко Т. В., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України). (211/11)

Суска Анастасія Анатоліївна, завідувач кафедри дере-
вооброблювальних технологій і системотехніки лісового 
комплексу Харківського національного технічного уні-
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верситету сільського господарства імені Петра Василенка 
МОН України: «Інституціоналізація лісового сектору еко-
номіки України в контексті ринку соціально-екологічних 
послуг» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 08.804.01 у Дніпров-
ському державному аграрно-економічному університеті 
МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 
25; тел. (056) 373-70-36). Науковий консультант – Ульян-
ченко О. В., доктор екон. наук, член-кореспондент НААН 
України, ректор (Харківський національний аграрний уні-
верситет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Добряк Д. С., 
доктор екон. наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, головний науковий співробітник лабораторії еко-
логічного менеджменту (Інститут агроекології і природо-
користування НААН України); Гончаренко О. В., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри економіки (Дні-
провський державний аграрно-економічний університет); 
Лицур І. М., доктор екон. наук, професор, провідний на-
уковий співробітник відділу комплексної оцінки та управ-
ління природними ресурсами (ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України»). 
(340/11)

Краснова Ірина Вікторівна, професор кафедри 
банківської справи ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»: 
«Управління активами на інтегрованих фінансових рин-
ках» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-
36-35). Науковий консультант – Примостка Л. О., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри банківської 
справи (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опо-
ненти: Азаренкова Г. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів (Харківський навчально-на-
уковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
МОН України); Зимовець В. В., доктор екон. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу фінансів 
реального сектору (ДУ «Інститут економіки і прогнозу-
вання НАН України»); Корнєєв В. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач відділу фінансової політики (Дер-
жавний НДІ інформатизації та моделювання економіки 
Мінекономрозвитку України). (477/11)

Люльов Олексій Валентинович, доцент кафедри еко-
номіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сум-
ського державного університету МОН України: «Макро-
економічна стабільність національної економіки: соціаль-
ні, політичні та маркетингові детермінанти» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада Д 55.051.06 у Сумському державному універси-
теті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Кор-

сакова, 2; тел. (0542) 64-04-99). Науковий консультант – 
Лєонов С. В., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економічної кібернетики (Сумський державний 
університет). Опоненти: Затонацька Т. Г., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри економічної кібер-
нетики (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткуван-
ня та аудиту (Чернігівський національний технологічний 
університет); Славкова О. П., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Сум-
ський національний аграрний університет). (487/11)

Лободіна Зоряна Миколаївна, доцент кафедри фінан-
сів імені С. І. Юрія Тернопільського національного еконо-
мічного університету: «Бюджетний механізм соціально-
економічного розвитку держави» (08.00.08 – гроші, фі-
нанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському 
національному економічному університеті МОН України 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-
50-51). Науковий консультант – Дем’янишин В. Г., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри фінансів іме-
ні С. І. Юрія (Тернопільський національний економічний 
університет). Опоненти: Крупка М. І., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обі-
гу і кредиту (Львівський національний університет імені 
Івана Франка МОН України); Опарін В. М., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана» МОН України); Рожко О. Д., доктор екон. 
наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (489/11)

Тульчинський Ростислав Володимирович, завідувач 
кафедри менеджменту та публічного адміністрування 
ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая»: «Інституціональні та управлінські 
детермінанти становлення нового регіоналізму в Украї-
ні» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка). Спецрада Д 79.051.01 у Чернігівському на-
ціональному технологічному університеті МОН України 
(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-
51-03). Опоненти: Бондаренко В. М., доктор екон. наук, 
професор, декан обліково-фінансового факультету, про-
фесор кафедри маркетингу та реклами (Вінницький тор-
говельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету МОН України); 
Захарченко В. І., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри фінансів (Черкаський державний технологічний 
університет МОН України); Царенко О. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку 
(Таврійський національний університет імені В. І. Вернад-
ського МОН України). (502/11)
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Гавриленко Валентина Олександрівна, завідувач кафе-
дри обліку, аналізу і оподаткування Черкаського держав-
ного технологічного університету: «Методологія і органі-
зація обліково-аналітичного забезпечення антикризового 
управління підприємством» (08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 41.055.03 в Одеському національному еконо-
мічному університеті МОН України (65082, м. Одеса, вул. 
Преображенська, 8; тел. (048) 723-61-58). Науковий кон-
сультант – Чиж В. І., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри обліку, аналізу і оподаткування (Черкаський 
державний технологічний університет). Опоненти: Костир-
ко Р. О., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
обліку і оподаткування (Інститут банківських технологій 
та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»); Ле-
генчук С. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри обліку і аудиту (Житомирський державний техно-
логічний університет); Терещенко О. О., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри корпоративних фінансів і 
контролінгу (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»). (518/11)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Костючков Сергій Карпович, доцент кафедри со-

ціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 
Херсонського державного університету: «Біофілософ-
ська домінанта освітньої концепції в умовах становлен-
ня громадянського суспільства» (09.00.10 – філософія 
освіти). Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогіч-
ному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опо-
ненти: Кравченко А. А., доктор філософ. наук, професор 
кафедри філософських та соціальних наук (Київський 
національний торговельно-економічний університет); 
Джура О. Д., доктор філософ. наук, професор, директор 
Бурштинського енергетичного коледжу (Івано-Франків-
ський національний технічний університет нафти і газу); 
Москалик Г. Ф., доктор філософ. наук, доцент, професор 
кафедри психології, педагогіки та філософії (Кремен-
чуцький національний університет імені Михайла Остро-
градського). (453/11)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Попова Наталія Миколаївна, доцент кафедри роман-

ської філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Еволюція національномарко-
ваних концептів у мовній картині світу Іспанії (ХVІ – ХХ 
століття)» (10.02.05 – романські мови). Спецрада Д 
26.001.11 у Київському національному університеті іме-
ні Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Корбозерова Н. М., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри романської філології 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-

ченка). Опоненти: Попович М. М., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри романської філології та 
перекладу (Чернівецький національний університет іме-
ні Юрія Федьковича); Данилич В. С., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри романських і новогрецької 
філології та перекладу (Київський національний лінгвіс-
тичний університет); Косович О. В., доктор філол. наук, 
доцент, завідувач кафедри романо-германської філології 
(Тернопільський національний університет імені Володи-
мира Гнатюка). (54/11)

Дидик-Меуш Ганна Михайлівна, старший науковий 
співробітник відділу української мови Інституту україно-
знавства імені Івана Крип’якевича НАН України: «Комбі-
наторика в українській мові ХVІ – ХVІІІ ст.: теорія, практи-
ка, словник (ад’єктивно-субстантивні словосполучення)» 
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.001.19 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Гна-
тюк Л. П., доктор філол. наук, професор кафедри україн-
ської мови та прикладної лінгвістики Інституту філології 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Білоусенко П. І., доктор філол. наук, 
професор, завідувач відділу історії української мови та 
ономастики (Інститут української мови НАН України); 
Ґрещук В. В., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри української мови (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника); Купчинська З. О., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри укра-
їнської мови імені професора Івана Ковалика (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). (331/11)

Павленко Юлія Юхимівна, доцент кафедри теорії та 
історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко 
Київського національного лінгвістичного університету: 
«Письмо про Себе фікційного суб’єкта (на матеріалі фран-
цузького роману ХVІІІ – ХХІ століть)» (10.01.04 – літерату-
ра зарубіжних країн). Спецрада Д 26.001.39 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий консультант – 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: Пронкевич О. В., доктор філол. наук, профе-
сор, професор кафедри англійської філології Інституту 
філології (Чорноморський національний університет іме-
ні Петра Могили); Овчаренко Н. Ф., доктор філол. наук, 
завідувач відділу світової літератури (Інститут літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України); Драненко Г. Ф., доктор 
філол. наук, доцент, доцент кафедри романської філоло-
гії та перекладу (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича). (347/11)
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Черненко Ганна Анатоліївна, заступник директора з 
науково-педагогічної роботи Інституту філології Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка: «Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та 
російськомовному мас-медійному дискурсі України» 
(10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова). 
Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий консультант – Голубовська І. О., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри загального мово- 
знавства, класичної філології та неоелліністики Інституту 
філології (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Тараненко О. О., доктор філол. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завіду-
вач відділу загального та порівняльно-історичного мово-
знавства (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН 
України); Вільчинська Т. П., доктор філол. наук, професор 
кафедри загального мовознавства і слов’янських мов, де-
кан факультету філології і журналістики (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка); Денисова С. П., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри німецької філології та перекладу і 
прикладної лінгвістики (Київський національний лінгвіс-
тичний університет). (351/11)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Мозоль Станіслав Анатолійович, доцент кафедри 

кримінології та кримінально-виконавчого права Націо-
нальної академії внутрішніх справ: «Кримінологічна без-
пека в Україні: феномен та наукові засади забезпечення» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримі-
нально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03 у Хар-
ківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 
тел. (057) 739-81-81). Науковий консультант – Литви-
нов О. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
працівник освіти України, завідувач кафедри криміналь-
ного права і кримінології факультету № 1 (Харківський 
національний університет внутрішніх справ). Опоненти: 
Бесчастний В. М., доктор юрид. наук, доктор наук з держ. 
управління, професор, заслужений юрист України, ректор 
(Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий 
Ріг); Карчевський М. В., доктор юрид. наук, професор, 
проректор (Луганський державний університет внутріш-
ніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Де-
нисов С. Ф., доктор юрид. наук, професор, завідувач ка-
федри кримінального, кримінально-виконавчого права та 
кримінології (Академія Державної пенітенціарної служ-
би). (171/11)

Куцевич Максим Петрович, заступник декана юри-
дичного факультету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Проблеми захисту тру-

дових прав працівника засобами кримінального права» 
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечен-
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 консультант – Іншин М. І., 
доктор юрид. наук, професор, дійсний член (академік) 
НАПрН України, заслужений юрист України, завідувач 
кафедри трудового права та права соціального забезпе-
чення (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Литвинов О. М., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений працівник освіти України, 
завідувач кафедри кримінального права та кримінології 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Вишновецька С. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільного права і процесу (Національний авіа-
ційний університет); Клемпарський М. М., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри загальноправових 
дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС України, 
м. Кривий Ріг). (208/11)

Дурнов Євген Сергійович, доцент кафедри історії 
держави і права Національної академії внутрішніх справ: 
«Адвокатура в Україні: історико-правове дослідження 
(кінець ХІХ – ХХ ст.)» (12.00.01 – теорія та історія держави 
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 
64.700.02 у Харківському національному університеті вну-
трішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант – Гуса-
рєв С. Д., доктор юрид. наук, професор, перший прорек-
тор (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: 
Скрипнюк О. В., доктор юрид. наук, професор, дійсний 
член (академік) НАПрН України, заступник директора з 
наукової роботи (Інститут держави і права імені В. М. Ко-
рецького НАН України); Головко О. М., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри державно-правових 
дисциплін (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна); Бойко І. Й., доктор юрид. наук, профе-
сор, завідувач кафедри історії держави, права та політи-
ко-правових учень (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). (261/11)

Чорна Вікторія Григорівна, доцент кафедри адміні-
стративного права і процесу Національної академії вну-
трішніх справ: «Обмеження в адміністративному праві» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Хар-
ківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 
тел. 739-81-81). Науковий консультант – Кузьменко О. В., 
доктор юрид. наук, професор, заступник начальника від-
ділу організації відео- та аудіосервісів управління теле-
комунікацій (Департамент зв’язку та телекомунікацій На-
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ціональної поліції України). Опоненти: Мироненко Н. М., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заступник директора з наукової роботи (Науко-
во-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН 
України); Колпаков В. К., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного та господарського 
права (Запорізький національний університет); Миколен-
ко О. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного та господарського права (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова). (263/11)

Грицай Ірина Олегівна, професор кафедри загально-
правових дисциплін юридичного факультету Дніпропе-
тровського державного університету внутрішніх справ: 
«Принцип ґендерної рівності та механізм його забезпечен-
ня: теоретико-правовий аспект» (12.00.01 – теорія та істо-
рія держави і права; історія політичних і правових учень). 
Спецрада Д 08.727.04 у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий 
керівник – Наливайко Л. Р., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, проректор (Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ). Опоненти: Пе-
тришин О. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПрН 
України, президент НАПрН України; Колодій А. М., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, 
директор (ННІ «Юридичний інститут» ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»); Бобровник С. В., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії права та держави (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). (264/11)

Пономарьов Сергій Павлович, доцент кафедри кібер-
безпеки факультету № 4 Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ: «Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони Укра-
їни» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансо-
ве право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 у 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 
справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; 
тел. (056) 370-98-00). Науковий консультант – Бандур-
ка О. М., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН 
України, професор кафедри теорії та історії держави і пра-
ва факультету № 1 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). Опоненти: Комзюк В. Т., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри державно-правових дис-
циплін (Черкаський національний університет імені Богда-
на Хмельницького); Стародубцев А. А., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на); Собакарь А. О., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри загальноправових дисциплін (Дніпропетров-
ський державний університет внутрішніх справ). (350/11)

Завальнюк Володимир Васильович, проректор На-
ціонального університету «Одеська юридична академія»: 
«Антропологізація права як тенденція розвитку юриспру-
денції сучасної України» (12.00.01 – теорія та історія дер-
жави і права; історія політичних і правових учень). Спец-
рада Д 41.136.01 у Міжнародному гуманітарному універ-
ситеті (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 
715-38-28). Науковий консультант – Оборотов Ю. М., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, професор кафедри загальнотеоретичної юри-
спруденції (Національний університет «Одеська юридична 
академія»). Опоненти: Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, професор 
кафедри адміністративного та господарського права (За-
порізький національний університет); Бобровник С. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії 
права та держави (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Матвєєва Л. Г., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри державно-правових 
дисциплін (Одеський державний університет внутрішніх 
справ). (400/11)

Москаленко Сергій Іванович, доцент кафедри ме-
неджменту, економіки, права та туризму Кіровоградської 
льотної академії Національного авіаційного університету: 
«Організаційні та правові засади регулювання відносин у 
сфері цивільної авіації в Україні: адміністративно-правова 
теорія і практика» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управ-
ління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий консультант – 
Армаш Н. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри господарського, повітряного та космічного права На-
вчально-наукового юридичного інституту (Національний 
авіаційний університет). Опоненти: Беззубов Д. О., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри конституційного 
та адміністративного права (Державний університет інф-
раструктури та технологій); Собакарь А. О., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри загальноправових 
дисциплін (Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ МВС України); Заросило В. О., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри управління 
безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності 
ННІ права імені князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом»). 
(415/11)

Дашутін Ігор Володимирович, голова районного Сум-
ського суду: «Проблеми правового регулювання забезпе-
чення законності у трудових відносинах» (12.00.05 – тру-
дове право; право соціального забезпечення). Спецрада 
Д 26.001.46 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
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Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Костюк В. Л., доктор юрид. наук, доцент, 
заступник завідувача відділу (Головне науково-експертне 
управління Апарату Верховної Ради України). Опоненти: 
Волинець В. В., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри трудового права та права соціального забезпе-
чення (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Мацюк В. Я., доктор юрид. наук, перший за-
ступник начальника Головного оперативного управління 
ДФС України; Губська О. А., доктор юрид. наук, доцент, 
суддя (Шостий апеляційний адміністративний суд). 
(447/11)

Вакарюк Людмила Василівна, доцент кафедри пуб-
лічного права Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича: «Система правових режимів 
у трудовому праві України» (12.00.05 – трудове право; 
право соціального забезпечення). Спецрада Д 26.001.46 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – 
Гетьманцева Н. Д., доктор юрид. наук, доцент, доцент ка-
федри приватного права (Чернівецький національний уні-
верситет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Костюк В. Л., 
доктор юрид. наук, доцент, заступник завідувача відділу 
(Головне науково-експертне управління Апарату Верхов-
ної Ради України). Опоненти: Міщук М. О., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дис-
циплін (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки); Луцюк П. С., доктор юрид. наук, член 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. (449/11)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Василенко Марина Миколаївна, доцент кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації Національного універси-
тету фізичного виховання і спорту України: «Теоретичні і 
методичні засади професійної підготовки майбутніх фіт-
нес-тренерів у закладах вищої освіти» (13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у На-
ціональному педагогічному університеті імені М. П. Дра-
гоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 
9; тел. 234-11-08). Опоненти: Бєлікова Н. О., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри теорії фізичного ви-
ховання, фітнесу та рекреації (Східноєвропейський націо-
нальний університет імені Лесі Українки); Приступа Є. Н., 
доктор пед. наук, професор, ректор (Львівський держав-
ний університет фізичної культури); Сватьєв А. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної куль-
тури і спорту (Запорізький національний університет). 
(18/11)

Даиилевич Мирослава Василівна, декан факультету 
фізичної терапії та ерготерапії Львівського державного 
університету фізичної культури: «Теоретичні і методичні 

засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фі-
зичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої 
діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педа-
гогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-
11-08). Опоненти: Ажиппо О. Ю., доктор пед. наук, про-
фесор, ректор (Харківська державна академія фізичної 
культури); Бєлікова Н. О., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу 
та рекреації (Східноєвропейський національний універ-
ситет імені Лесі Українки); Захаріна Є. А., доктор пед. 
наук, доцент, завідувач кафедри теоретичних основ фі-
зичного та адаптивного виховання (Класичний приват-
ний університет). (20/11)

Близнюк Микола Миколайович, доцент кафедри ди-
зайну Косівського інституту прикладного та декоративно-
го мистецтва Львівської національної академії мистецтв: 
«Методична система навчання етнодизайну майбутніх 
художників декоративно-прикладного мистецтва на 
основі інформаційних технологій» (13.00.02 – теорія та 
методика навчання – технічні дисципліни). Спецрада Д 
26.053.19 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, 
вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий консультант – 
Корець М. С., доктор пед. наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної та адміністративно-господарської 
роботи (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Титаренко В. П., доктор 
пед. наук, професор, декан факультету технологій та ди-
зайну (Полтавський національний педагогічний універси-
тет імені В. Г. Короленка); Оршанський Л. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри технологічної та про-
фесійної освіти (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка); Руденченко А. А., доктор 
пед. наук, доцент, декан факультету декоративно-при-
кладного мистецтва (Київська державна академія деко-
ративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла 
Бойчука). (72/11)

Галущак Ірина Євгенівна, доцент кафедри обліку і 
аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»: «Теорія і технології формуван-
ня правової компетентності майбутніх економістів в умо-
вах неперервної університетської освіти» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 41.053.01 
у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-
40-98). Науковий консультант – Кічук Я. В., доктор пед. 
наук, професор, ректор (Ізмаїльський державний гумані-
тарний університет). Опоненти: Артюшина М. В., доктор 
пед. наук, професор, в. о. завідувача кафедри педагогіки 
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та психології (ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана»); Курлянд З. Н., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогі-
ки (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського»); Іванченко Є. А., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри фундамен-
тальних наук (Військова академія). (85/11)

Лесіна Тетяна Миколаївна, доцент кафедри загальної 
педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету: 
«Теоретико-методичні засади професійної підготовки 
майбутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і на-
вичок у дітей передшкільного віку» (13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, 13.00.08 – дошкільна педа-
гогіка). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортоф-
ранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий консуль-
тант – Богуш А. М., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики дошкільної освіти (ДЗ «Пів-
денноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Степанова Т. М., док-
тор пед. наук, професор, декан факультету дошкільної та 
початкової освіти (Миколаївський національний універ-
ситет імені В. О. Сухомлинського); Зданевич Л. В., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри дошкільної 
педагогіки, психології та фахових методик (Хмельниць-
ка гуманітарно-педагогічна академія); Литвиненко С. А., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри вікової 
і педагогічної психології (Рівненський державний гумані-
тарний університет). (103/11)

Барбашова Ірина Анатоліївна, доцент кафедри педа-
гогіки Бердянського державного педагогічного універси-
тету: «Дидактична система сенсорного розвитку молод-
ших школярів» (13.00.09 – теорія навчання). Спецрада 
Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України (04053, 
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-37-
71). Науковий консультант – Савченко О. Я., доктор пед. 
наук, професор, дійсний член НАПН України, головний 
науковий співробітник відділу початкової освіти (Інсти-
тут педагогіки НАПН України). Опоненти: Кодлюк Я. П., 
доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки і мето-
дики початкової та дошкільної освіти (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володими-
ра Гнатюка); Осадченко І. І., доктор пед. наук, професор 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (Уман-
ський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини); Тименко В. П., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної 
освіти (Київський державний інститут декоративно-при-
кладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука). 
(158/11)

Бриндіков Юрій Леонідович, доцент кафедри соціаль-
ної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького націо-
нального університету: «Теорія та практика реабілітації 
військовослужбовців учасників бойових дій в системі со-
ціальних служб» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спец-
рада Д 58.053.03 у Тернопільському національному пе-
дагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН 
України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; 
тел. (0352) 43-60-02). Науковий консультант – Романов-
ська Л. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної роботи і соціальної педагогіки (Хмельницький 
національний університет). Опоненти: Караман О. Л., док-
тор пед. наук, професор, директор ННІ педагогіки і психо-
логії (ДЗ «Луганський національний університет імені Та-
раса Шевченка», м. Старобільськ); Олексюк Н. С., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри соціальної пе-
дагогіки і соціальної роботи (Тернопільський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); 
Турбан В. В., доктор психол. наук, професор, завідувач 
лабораторії загальної психології та історії психології іме-
ні В. А. Роменця (Інститут психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України). (194/11)

Калаур Світлана Миколаївна, докторант кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету імені Володими-
ра Гнатюка: «Система професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів 
у професійній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 58.053.03 у Тернопіль-
ському національному педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, 
вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). На-
уковий консультант – Олексюк Н. С., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи (Тернопільський національний педаго-
гічний університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: 
Волкова Н. П., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри педагогіки та психології (ВНЗ «Університет імені 
Альфреда Нобеля»); Корнещук В. В., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри психології та соціальної ро-
боти (Одеський національний політехнічний університет); 
Тюріна В. О., доктор пед. наук, професор, професор ка-
федри соціології та психології (Харківський національний 
університет внутрішніх справ МВС України). (195/11)

Галета Ярослав Володимирович, доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукра-
їнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка: «Розвиток соціальної зрілості 
майбутнього вчителя в умовах оновлення інформаційної 
культури суспільства» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 73.053.02 у Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельниць-
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кого МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
81; тел. (0472) 50-25-27). Науковий консультант – Ра-
дул В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри педагогіки та освітнього менеджменту (Центрально-
український державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка). Опоненти: Бех І. Д., доктор 
психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, ди-
ректор (Інститут проблем виховання НАПН України); За-
валевський Ю. І., доктор пед. наук, професор, перший 
заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти»); Гнезділова К. М., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього 
менеджменту (Черкаський національний університет іме-
ні Богдана Хмельницького). (200/11)

Кир’ян Тетяна Іванівна, голова циклової комісії укра-
їнської мови Черкаського медичного коледжу: «Теорія і 
практика розвитку вищої медичної освіти в Україні (ХХ – 
початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки). Спецрада Д 73.053.02 у Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького 
МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. 
(0472) 35-44-63). Науковий консультант – Десятов Т. М., 
доктор пед. наук, професор, директор ННІ педагогічної 
освіти, соціальної роботи та мистецтва (Черкаський на-
ціональний університет імені Богдана Хмельницького). 
Опоненти: Растригіна А. М., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та ме-
тодики музичного виховання (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка); Коляда Н. М., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини); Мельничук І. М., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та 
суспільних дисциплін (ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»). (201/11)

Дудікова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри 
іноземних мов з курсом латинської мови та медичної 
термінології Вінницького національного медичного уні-
верситету імені М. І. Пирогова: «Теоретичні та методичні 
основи формування професійно-етичної компетентнос-
ті майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 70.705.03 у Національній академії Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
ДПС України (29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 
46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий консультант – Діден-
ко О. В., доктор пед. наук, професор, провідний науковий 
співробітник науково-дослідного відділу (Національна 
академія Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького). Опоненти: Мельничук І. М., док-

тор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
вищої школи та суспільних дисциплін (ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України»); Кайдалова Л. Г., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психо-
логії (Національний фармацевтичний університет); Кален-
ський А. А., доктор пед. наук, доцент, завідувач лабора-
торії науково-методичного супроводу підготовки фахівців 
у коледжах і технікумах (Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України). (202/11)

Доценко Світлана Олексіївна, завідувач кафедри ін-
формаційних технологій Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: «Ди-
дактична система розвитку творчих здібностей учнів по-
чаткової школи у процесі вивчення предметів природни-
чо-математичного циклу» (13.00.09 – теорія навчання). 
Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному 
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 
700-35-27). Опоненти: Буданова Л. Г., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри іноземних мов (Національ-
ний фармацевтичний університет МОЗ України); Мали-
хін О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
романо-германських мов і перекладу (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України МОН 
України); Осадченко І. І., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
(Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини МОН України). (225/11)

Луценко Галина Василівна, доцент кафедри авто-
матизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Чер-
каського національного університету імені Богдана 
Хмельницького: «Теоретико-методичні засади профе-
сійної підготовки майбутніх інженерів в умовах проектно 
орієнтованого навчання» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 у Глухів-
ському національному педагогічному університеті імені 
Олександра Довженка МОН України (41400, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 24; тел. (05444) 2-26-51, 2-34-
27). Науковий консультант – Тарасенкова Н. А., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри математики та 
методики навчання математики (Черкаський національ-
ний університет імені Богдана Хмельницького). Опонен-
ти: Лузан П. Г., доктор пед. наук, професор, головний 
науковий співробітник лабораторії електронних на-
вчальних ресурсів (Інститут професійно-технічної осві-
ти НАПН України); Чашечникова О. С., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри математики (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Мака-
ренка); Дутка Г. Я., доктор пед. наук, професор, прорек-
тор з навчально-методичної та виховної роботи (Львів-
ський інститут економіки і туризму). (241/11)
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Розлуцька Галина Миколаївна, докторант кафедри 
загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка: 
«Культурно-освітня й науково-педагогічна діяльність Гре-
ко-Католицької Церкви на Закарпатті у формуванні націо-
нальної самосвідомості дітей та молоді (1646 – 1947 рр.)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спец-
рада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогіч-
ному університеті імені Івана Франка МОН України (82100, 
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 1-04-74). 
Науковий консультант – Кемінь В. П., доктор пед. наук, про-
фесор, директор Інституту іноземних мов (Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Шевченко Г. П., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри пе-
дагогіки (Східноукраїнський національний університет іме-
ні Володимира Даля); Вихрущ А. В., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри психології і соціальної роботи 
(Тернопільський національний економічний університет); 
Фізеші О. Й., доктор пед. наук, професор кафедри педа-
гогіки дошкільної та початкової освіти (Мукачівський дер-
жавний університет). (243/11)

Микитюк Володимир Ількович, доцент кафедри 
української літератури імені М. Возняка Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка: «Педаго-
гічна концептосфера Івана Франка: історія і сучасність» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному пе-
дагогічному університеті імені Івана Франка МОН України 
(82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 
1-04-74). Науковий консультант – Кемінь В. П., доктор 
пед. наук, професор, директор Інституту іноземних мов 
(Дрогобицький державний педагогічний університет іме-
ні Івана Франка). Опоненти: Васянович Г. П., доктор пед. 
наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін та со-
ціальної роботи (Львівський державний університет без-
пеки життєдіяльності); Зайченко І. В., доктор пед. наук, 
професор кафедри педагогіки, психології і методики ви-
кладання математики (Уманський гуманітарно-природни-
чий коледж імені Т. Г. Шевченка); Нагачевська З. І., док-
тор пед. наук, професор кафедри педагогіки імені Богда-
на Ступарика (Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника). (244/11)

Андрієвська Віра Михайлівна, професор кафедри ін-
форматики Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди: «Теоретичні і мето-
дичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової 
школи до використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у професійній діяльності» (13.00.04 – теорія 
та методика професійної освіти). Спецрада Д 64.053.04 
у Харківському національному педагогічному університе-
ті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, 

вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Опоненти: Спі-
рін О. М., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, директор (Інститут модернізації змісту 
освіти МОН України); Хомич Л. О., доктор пед. наук, про-
фесор, заступник директора з науково-експерименталь-
ної роботи (Інститут педагогічної освіти та освіти дорос-
лих НАПН України); Мачинська Н. І., доктор пед. наук, до-
цент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти 
(Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України). (296/11)

Дьоміна Вікторія Володимирівна, доцент кафедри 
педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», м. Слов’янськ: «Виховання 
білінгвальної культури у майбутніх вчителів іноземної 
мови: теорія і практика» (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 консультант – Ро-
ганова М. В., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри теорії та методики дошкільної освіти (КЗ «Хар-
ківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
облради). Опоненти: Миропольська Н. Є., доктор пед. 
наук, професор, головний науковий співробітник лабора-
торії естетичного виховання та мистецької освіти (Інститут 
проблем виховання НАПН України); Тадеєва М. І., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування); Зєня Л. Я., доктор пед. наук, доцент, 
декан факультету перекладачів (Київський національний 
лінгвістичний університет). (428/11)

Чаговець Алла Іванівна, професор кафедри теорії та 
методики дошкільної освіти КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської облради: «Гармонійне 
виховання дітей 4 – 6 років у культурно-освітньому про-
сторі дошкільного навчального закладу» (13.00.07 – тео-
рія і методика виховання). Спецрада Д 29.051.06 у Схід-
ноукраїнському національному університеті імені Володи-
мира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. 
Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий кон-
сультант – Роганова М. В., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та методики дошкільної осві-
ти (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської облради). Опоненти: Помиткін Е. О., доктор 
психол. наук, професор, завідувач відділу педагогічної 
психології і психології праці (Інститут педагогічної осві-
ти і освіти дорослих НАПН України); Танько Т. П., доктор 
пед. наук, професор, декан факультету дошкільної освіти 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди); Семенов О. С., доктор пед. наук, доцент 
кафедри педагогіки (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). (429/11)
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Повстин Оксана Вікторівна, завідувач кафедри права 
та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності;: «Тео-
ретичні та методичні засади професійної підготовки май-
бутніх фахівців у галузі безпеки людини до управлінської 
діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному 
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 
МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. 
(0432) 27-60-45). Науковий консультант – Козяр М. М., 
доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, професор кафедри практичної психології та 
педагогіки (Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності). Опоненти: Ничкало Н. Г., доктор пед. 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, 
академік-секретар Відділення професійної освіти і осві-
ти дорослих НАПН України; Романовський О. Г., доктор 
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
завідувач кафедри педагогіки і психології управління со-
ціальними системами (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут»); Діденко О. В., 
доктор пед. наук, професор, провідний науковий співро-
бітник науково-дослідного відділу (Національна академія 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького). (455/11)

Шевченко Людмила Станіславівна, доцент кафедри 
інноваційних та інформаційних технологій в освіті Він-
ницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського: «Теоретичні і методичні засади 
підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної 
педагогічної діяльності» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницько-
му державному педагогічному університеті імені Михай-
ла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. 
Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий консуль-
тант – Гуревич Р. С., доктор пед. наук, професор, дійсний 
член (академік) НАПН України (Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинсько-
го). Опоненти: Биков В. Ю., доктор тех. наук, професор, 
дійсний член (академік) НАПН України, директор (Інсти-
тут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України); Горбатюк Р. М., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри машинознавства і транспорту (Тер-
нопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка); Хоменко В. Г., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в 
управлінні та навчанні й інформатики (Бердянський дер-
жавний педагогічний університет). (458/11)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Кравченко Василь Віталійович, голова Фастівської 

райдержадміністрації: «Медико-соціальне обґрунтування 
концептуальної моделі консультативно-діагностичного 

центру на принципах державно-приватного партнерства» 
(14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 26.613.07 
у Національній медичній академії післядипломної осві-
ти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-48-27). Науковий кон-
сультант – Толстанов О. К., доктор мед. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи, професор ка-
федри управління охороною здоров’я (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). Опоненти: Слабкий Г. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри громадського здоров’я 
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); Лю-
бінець О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри громадського здоров’я (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького); Голова-
нова І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
соціальної медицини, організації та економіки охорони 
здоров’я з біостатистикою (ДВНЗ «Українська медична 
стоматологічна академія»). (92/11)

Попович Ярослав Михайлович, доцент кафедри хі-
рургічних хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України: «Обґрунтування хірургічно-
го лікування тромбозів глибоких вен системи нижньої 
порожнистої вени залежно від функціонального стану 
колатерального кровопливу» (14.01.03 – хірургія). Спец-
рада Д 61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консуль-
тант – Русин В. І., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет» МОН України). Опоненти: Пра-
сол В. О., доктор мед. наук, професор, заслужений лікар 
України, професор кафедри хірургії № 1 (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України), за-
відувач відділення гострих захворювань судин (ДУ «Ін-
ститут загальної і невідкладної хірургії імені В. Т. Зай-
цева НАМН України»); Гончар М. Г., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри хірургії стоматологічного 
факультету (ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» МОЗ України); Костів С. Я., док-
тор мед. наук, доцент, професор кафедри хірургії № 2 
факультету іноземних студентів (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України»). (121/11)

Антонян Ігор Михайлович, завідувач кафедри загаль-
ної, дитячої та онкологічної урології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти МОЗ України: «Засто-
сування клітин строми кісткового мозку для лікування 
еректильної дисфункції на фоні андрогенного дефіциту 
(експериментально-клінічне дослідження)» (14.01.06 – 
урологія). Спецрада Д 64.600.01 у Харківському націо-
нальному медичному університеті МОЗ України (61022, 
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м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий 
консультант – Лісовий В. М., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, ректор (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України). Опо-
ненти: Саричев Л. П., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри урології з судовою медициною (ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України); Гурженко Ю. М., доктор мед. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу сексопатоло-
гії та андрології (ДУ «Інститут урології НАМН України»); 
Стусь В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри урології, оперативної хірургії і топографічної анатомії 
(ДУ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України). 
(146/11)

Козань Наталія Миколаївна, доцент кафедри пато-
морфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Франків-
ський державний медичний університет» МОЗ України: 
«Діагностика загальних фенотипових ознак людини шля-
хом комплексного дослідження дерматогліфічних осо-
бливостей кисті та стопи» (14.01.25 – судова медицина). 
Спецрада Д 26.613.03 у Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(041112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-
46). Науковий консультант – Мішалов В. Д., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри судової медицини (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Бачинський В. Т., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри судової 
медицини та медичного правознавства (ДВНЗ «Буковин-
ський державний медичний університет» МОЗ України); 
Кривда Г. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри судової медицини (Одеський національний медич-
ний університет МОЗ України); Голубович Л. Л., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри патологічної 
анатомії, судової медицини та медичного правознавства 
(ДВНЗ «Запорізький державний медичний університет» 
МОЗ України). (155/11)

Сухін Владислав Сергійович, старший науковий спів-
робітник відділу онкологічної хірургії ДУ «Інститут ме-
дичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України»: 
«Принципи та обґрунтування індивідуалізації протипух-
линної терапії сарком матки» (14.01.07 – онкологія). 
Спецрада Д 64.609.01 у Харківскій медичній академії 
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, 
вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий кон-
сультант – Красносельський М. В., доктор мед. наук, 
професор, директор (ДУ «Інститут медичної радіоло-
гії імені С. П. Григор’єва НАМН України»). Опоненти: 
Думанський Ю. В., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України; Свінціцький В. С., доктор 
мед. наук, професор, завідувач науково-дослідного 
відділення онкогінекології (Національний інститут раку 

МОЗ України); Вінницька А. Б., доктор мед. наук, про-
фесор кафедри акушерства, гінекології та онкологічної 
гінекології (Харківська медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України). (156/11)

Гавриленко Юрій Володимирович, доцент кафедри 
дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії На-
ціональної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика: «Клініко-лабораторна діагностика та ліку-
вання хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукро-
вий діабет 1-го типу» (14.01.19 – оториноларингологія). 
Спецрада Д 26.611.01 у ДУ «Інститут отоларингології іме-
ні професора О. С. Коломійченка НАМН України» (03057, 
м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел. (044) 483-22-02). Науковий 
консультант – Лайко А. А., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіо-
логії та фоніатрії (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опо-
ненти: Кіщук В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри оториноларингології (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); 
Яшан О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Большова О. В., 
доктор мед. наук, професор, керівник відділу дитячої ен-
докринної патології (ДУ «Інститут ендокринології та об-
міну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України»). 
(161/11)

Вакалюк Ірина Ігорівна, доцент кафедри внутрішньої 
медицини стоматологічного факультету ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України: «Стабільна ішемічна хвороба серця на тлі неал-
когольної жирової хвороби печінки: клініко-патогенетичні 
особливості, прогнозування перебігу та диференційо-
ваний підхід до антитромботичної та гепатопротектор-
ної терапії» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 
35.600.05 у Львівському національному медичному уні-
верситеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). На-
уковий консультант – Вірстюк Н. Г., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини сто-
матологічного факультету (ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України). 
Опоненти: Скляров Є. Я., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПО 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького МОЗ України); Долженко М. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри кардіології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Степанов Ю. М., доктор мед. 
наук, професор, директор (ДУ «Інститут гастроентерології 
НАМН України»). (313/11)
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Лебідь Ігор Григорович, провідний науковий співробіт-
ник науково-консультативного відділу з рентген-хірургіч-
ними методами лікування дітей раннього віку, лікар-кар-
діолог відділення патології міокарда та інших серцевих 
захворювань за сумісництвом ДУ «Науково-практичний 
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України»: «Аналіз стану та розробка програм ведення до-
рослих із вродженими вадами серця» (14.01.11 – карді-
ологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кар-
діології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Україн 
(03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 
275-66-22). Науковий консультант – Ємець І. М., доктор 
мед. наук, професор, директор (ДУ «Науково-практичний 
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України»). Опоненти: Целуйко В. Й., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри кардіології та функціональної 
діагностики (Харківська медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України); Несукай О. Г., доктор мед. наук, 
професор, головний науковий співробітник відділу неко-
ронарних хвороб серця та ревматології (ДУ «ННЦ «Інсти-
тут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН 
України); Осовська Н. Ю., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної 
медицини ФПО (Вінницький національний медичний уні-
верситет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (314/11)

Борисова Інна Станіславівна, доцент кафедри ме-
дико-соціальної експертизи та реабілітації ФПО ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: 
«Особливості етіології і клініки, фактори прогнозу та 
оптимізація лікування пневмоній, асоційованих з пору-
шеннями імунітету на фоні онкогематологічної патології» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 17.613.02 у 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; 
тел. (061) 279-16-38). Опоненти: Ковальчук Т. А., доктор 
мед. наук, старший науковий співробітник, директор (ДП 
«Український НДІ промислової медицини»); Видибо-
рець С. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри гематології і трансфузіології (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); Ост-
ровський М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних 
хвороб (Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет). (330/11)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Фіалко Валерій Олексійович, завідувач кафедри теа-

трознавства Київського національного університету теа-
тру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: «Транс-
формація образної лексики драматичного театру України 
другої половини XX століття» (17.00.02 – театральне мис-
тецтво). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського 

НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. 
(044) 278-34-54). Опоненти: Корнієнко Н. М., доктор мис-
тецтвознавства, академік Національної академії мистецтв 
України, генеральний директор (Національний центр теа-
трального мистецтва імені Леся Курбаса); Панасюк В. Ю., 
доктор мистецтвознавства, професор кафедри образот-
ворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої 
культури (Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка); Черкашина-Губаренко М. Р., док-
тор мистецтвознавства, професор, академік Національної 
академії мистецтв України, професор кафедри історії сві-
тової музики (Національна музична академія України іме-
ні П. І. Чайковського). (153/11)

Громченко Валерій Васильович, проректор з наукової 
роботи Дніпропетровської академії музики імені Михайла 
Глінки: «Духове соло в європейському академічному ком-
позиторському та виконавському мистецтві: тенденції роз-
витку, специфіка, систематика» (17.00.03 – музичне мис-
тецтво). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського 
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. 
(044) 278-34-54). Опоненти: Качмарчик В. П., доктор 
мистецтвознавства, професор кафедри «Дерев’яні духо-
ві інструменти» (Національна музична академія України 
імені П. І. Чайковського); Сташевський А. Я., доктор мис-
тецтвознавства, професор, завідувач кафедри «Народні 
інструменти» (Харківська державна академія культури); 
Шуміліна О. А., доктор мистецтвознавства, доцент, про-
фесор кафедри «Теорія музики» (Львівська національна 
музична академія імені М. В. Лисенка). (154/11)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Католик Галина Вікторівна, завідувач кафедри психо-

логії та психотерапії Українського католицького універ-
ситету: «Концепція Я дитячого практичного психолога» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 
26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-19-
63). Науковий консультант – Максименко С. Д., доктор 
психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, ди-
ректор (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН Укра-
їни). Опоненти: Швалб Ю. М., доктор психол. наук, про-
фесор, професор кафедри соціальної роботи (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України); Шевченко Н. Ф., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки та психології (Запорізький 
національний університет МОН України); Вірна Ж. П., док-
тор психол. наук, професор, декан факультету психології 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки МОН України). (463/11)

Яковицька Лада Савеліївна, доцент кафедри авіа-
ційної психології Національного авіаційного університе-
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ту МОН України: «Психологія самореалізації викладача 
у науково-технічній діяльності» (19.00.01 – загальна 
психологія, історія психології). Спецрада Д 26.453.01 
в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України 
(01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-19-63). На-
уковий консультант – Балл Г. О., доктор психол. наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України. Опоненти: 
Данилюк І. В., доктор психол. наук, професор, декан фа-
культету психології (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України); Осьодло В. І., док-
тор психол. наук, професор, начальник Гуманітарного 
інституту (Національний університет оборони імені Івана 
Черняховського Міноборони України); Помиткін Е. О., 
доктор психол. наук, професор, завідувач відділу психо-
логії праці (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України). (506/11)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Полякова Ольга Станіславівна, провідний науковий 

співробітник наукового відділу досліджень та впрова-
дження інноваційних технологій Наукового центру проб-
лем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони 
Національного університету оборони України: «Теорети-
ко-методологічні засади становлення та розвитку пра-
вової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект» 
(25.00.01 – теорія та історія державного управління). 
Спецрада Д 64.858.01 у Харківському регіональному ін-
ституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (61001, 
м. Харків, просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). 
Науковий консультант – Бульба В. Г., доктор наук з держ. 
управління, професор, декан факультету публічного 
управління та адміністрування (Харківський регіональ-
ний інститут державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові України). 
Опоненти: Лахижа М. І., доктор наук з держ. управління, 
професор, радник (Регіональний центр з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги у Полтавській об-
ласті); Петровський П. М., доктор наук з держ. управлін-
ня, професор, завідувач кафедри державного управління 
(Львівський регіональний інститут державного управлін-
ня Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України); Руденко О. М., доктор наук з держ. 
управління, професор, професор кафедри публічного 
управління та менеджменту організацій (Чернігівський 
національний технологічний університет). (53/11)

Пасічник Василь Миколайович, доцент кафедри єв-
ропейської інтеграції та права Львівського регіонального 
інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України: «Те-
оретико-методологічні засади формування державної 
політики національної безпеки в контексті української на-
ціональної ідеї» (25.00.01 – теорія та історія державного 

управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній ака-
демії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фроме-
тівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий консультант – 
Куйбіда В. С., доктор наук з держ. управління, професор, 
заслужений юрист України, президент Національної ака-
демії державного управління при Президентові України. 
Опоненти: Крюков О. І., доктор наук з держ. управління, 
професор, професор кафедри публічного адмініструван-
ня в сфері цивільного захисту (Національний університет 
цивільного захисту України); Бутирська Т. О., доктор наук 
з держ. управління, доцент, професор кафедри держав-
ного управління та місцевого самоврядування (Івано-
Франківський національний технічний університет нафти 
і газу); Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ. 
управління, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування (Міжрегіональна академія управління 
персоналом). (320/11)

Дяченко Олексій Петрович, доцент кафедри обліку 
і оподаткування Одеського державного аграрного уні-
верситету: «Механізми державного регулювання про-
цесів протидії розвитку тіньової економіки України» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління пер-
соналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 
490-95-00). Наукові консультанти: Гришова І. Ю., доктор 
екон. наук, доцент, головний науковий співробітник від-
ділу комплексних проблем державотворення (Інститут 
законодавства Верховної Ради України); Пархоменко-
Куцевіл О. І., доктор наук з держ. управління, завідувач 
кафедри публічного управління та адміністрування (Між-
регіональна академія управління персоналом). Опоненти: 
Радченко О. В., доктор наук з держ. управління, профе-
сор, заслужений працівник освіти України, головний на-
уковий співробітник науково-дослідного відділу (Націо-
нальна академія Державної прикордонної служби Укра-
їни імені Богдана Хмельницького); Лопушинський І. П., 
доктор наук з держ. управління, професор, заслужений 
працівник освіти України, завідувач кафедри державно-
го управління і місцевого самоврядування (Херсонський 
національний технічний університет); Горник В. Г., доктор 
наук з держ. управління, доцент, директор ННІ управлін-
ня, економіки та природокористування (Таврійський на-
ціональний університет імені В. І. Вернадського). (321/11)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Мірошниченко Павло Васильович, доцент кафедри 

журналістики Запорізького національного університету: 
«Звуковий образ українського радіомовлення: проблеми 
національної іманентності та комунікативної ефективнос-
ті» (27.00.04 – теорія та історія журналістики). Спецра-
да Д 26.001.34 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 448-44-45). Опоненти: 
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Пенчук І. Л., доктор наук із соц. комунікацій, професор, 
завідувач кафедри журналістики, реклами та соціальних 
комунікацій (Класичний приватний університет); Васи-
лик Л. Є., доктор наук із соц. комунікацій, доцент, завіду-
вач кафедри журналістики (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича); Хоменко І. А., доктор 
наук із соц. комунікацій, доцент кафедри телебачення і 
радіомовлення (Інститут журналістики Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка). (457/11)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Гайдур Галина Іванівна, завідувач кафедри інформа-

ційної та кібернетичної безпеки Державного університету 
телекомунікацій МОН України: «Моделі, методи та інфор-
маційна технологія побудови функціонально стійкої інте-
лектуальної мережі» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада Д 26.861.05 у Державному університеті телеко-
мунікацій, МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська 
7; тел. (044) 249-25-88). Науковий консультант – Ви-
шнівський В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри комп’ютерних наук (Державний університет 
телекомунікацій МОН України). Опоненти: Машков О. А., 
доктор тех. наук, професор, проректор з наукової робо-
ти (Державна екологічна академія післядипломної освіти 
та управління Мінекології України); Оксіюк О. Г., доктор 
тех.наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та 
захисту інформації (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України); Ракушев М. Ю., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, доцент 
кафедри застосування космічних систем та геоінформа-
ційного забезпечення Інституту інформаційних технологій 
(Національний університет оборони України імені Івана 
Черняховського Міноборони України). (209/11)

Коршун Наталія Володимирівна, доцент кафедри теле-
комунікаційних систем та мереж Державного університе-
ту телекомунікацій МОН України: «Методологія побудови 
наземного радіотехнічного комплексу управління супут-
никовим телекомунікаційним кластером» (05.12.13 – ра-
діотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій). Спецрада 
Д 26.861.01 у Державному університеті телекомунікацій 
МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. 
(044) 249-25-88). Науковий консультант – Козелков С. В., 
доктор тех. наук, професор, директор ННІ телекомуніка-
цій та інформатизації (Державний університет телекому-
нікацій МОН України). Опоненти: Бойко Ю. М., доктор тех. 
наук, доцент, професор кафедри телекомунікацій і раді-
отехніки (Хмельницький національний університет МОН 
України); Приходько С. І., доктор тех. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи (Український 

державний університет залізничного транспорту МОН 
України); Фриз С. П., доктор тех. наук, доцент, начальник 
кафедри телекомунікацій та радіотехніки (Житомирський 
військовий інститут імені С. П. Корольова Міноборони 
України). (227/11)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
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 – релігіє-зна-
вство). 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 фі-
лософ. наук, професор, завідувач кафедри релігієзнав-
ства (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Бондаренко В. Д., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри богослів’я і релігі-
єзнавства (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-коренспондент НАПН України, ака-
демік-секретар Відділення вищої освіти. (70/11)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Шкляр Сергій Володимирович, доцент кафедри дер-

жавно-правових дисциплін та міжнародного права До-
нецького юридичного інституту МВС України: «Контроль 
за додержанням законодавства про захист економічної 
конкуренції в Україні: адміністративно-правові засади ор-
ганізації та функціонування» (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). Науко-
вий консультант – Бесчасний В. М., доктор юридичних 
наук, професор, ректор (Донецький юрид. інститут МВС 
України). Опоненти: Журавльов Д. В., доктор юрид. наук, 
професор, перший заступник директора (Інститут права 
та післядипломної освіти Міністерства юстиції України); 
Шопіна І. М., доктор юрид. наук, старший науковий спів-
робітник, професор кафедри адміністративно-правових 
дисциплін (Львівський державний університет внутрішніх 
справ); Цимбалюк В. С., доктор юрид. наук, старший на-
уковий співробітник, професор кафедри галузевих юри-
дичних наук (Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського). (210/11)
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
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., кандидат фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу фізичного матеріалознавства (До-
нецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна 
НАН України). Опоненти: Зубов Е. Є., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник лабораторії динаміки електронних проце-
сів у гібридних структурах (Інститут металофізики імені 
Г. В. Курдюмова НАН України); Семенько М. П., доктор 
фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики металів (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
(5/11)

Власюк Віктор Миколайович, науковий співробітник 
Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьо-
ва НАН України: «Фотоелектричні процеси в фоточутли-
вих кремнієвих структурах з пасивованою поверхнею» 
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.199.01 в 
Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова 
НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 41; тел. (044) 
525-40-20). Науковий керівник – Костильов В. П., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завіду-
вач лабораторії (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова). Опоненти: Неймаш В. Б., доктор фіз.-
мат. наук, завідувач лабораторії радіаційних технологій 
(Інститут фізики НАН України); Кондратенко С. В., доктор 
фіз.-мат. наук, доцент кафедри оптики (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). (10/11)

Демеш Шандор Шандорович, провідний інженер від-
ділу електронних процесів і елементарних взаємодій Ін-
ституту електронної фізики НАН України: «Багатоатомні 
структури та потенціальне розсіювання електрона на мо-
лекулах» (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 – Ремета Є. Ю., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник відділу електронних 
процесів і елементарних взаємодій (Інститут електрон-
ної фізики НАН України). Опоненти: Лазур В. Ю., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, декан фізичного факульте-
ту (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); 
Ізмайлов І. О., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу тео-
ретичної фізики (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України). (24/11)

Пархоменко Григорій Петрович, аспірант кафедри 
електроніки і енергетики Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича: «Тонкі плівки NiО 
та гетеропереходи на їх основі» (01.04.10 – фізика на-
півпровідників і діелектриків). Спецрада Д 76.051.01 у 
Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича МОН України (58002, м. Чернівці, вул. Коцю-
бинського, 2; тел. (0372) 58-47-11). Науковий керівник – 
Мар’янчук П. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач кафедри електроніки і енергетики (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича). Опо-
ненти: Ковалюк З. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техні-
ки, керівник Чернівецького відділення (Інститут проблем 
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України); 
Смертенко П. С., кандидат фіз.-мат. наук, старший на-
уковий співробітник, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, старший науковий співробітник 
відділу фізико-технічних основ оптоелектроніки (Інсти-
тут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН 
України). (88/11)

Серпак Наталія Федорівна, старший викладач кафе-
дри біологічної фізики, медичної інформатики та апара-
тури Вінницького національного медичного університету 
імені М. І. Пирогова: «Електронні та коливні характерис-
тики легованих квантових точок А2В6» (01.04.07 – фізи-
ка твердого тіла). Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича МОН 
України (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. 
(0372) 58-47-11). Науковий керівник – Купчак І. М., кан-
дидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник відділу напівпровіднико-
вої нанофотоніки (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Борча М. Д., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач кафедри фізики твердого тіла (Чернівець-
кий національний університет імені Юрія Федьковича); 
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Пелещак Р. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завіду-
вач кафедри фізики (Дрогобицький державний педаго-
гічний університет імені Івана Франка). (89/11)

Глущенко Антон В’ячеславович, молодший науко-
вий співробітник НВК «Відновлювані джерела енергії та 
ресурсозберігаючі технології» ННЦ «Харківський фізи-
ко-технічний інститут» НАН України: «Квантові стани та 
динамічні процеси в магнетиках зі спіном S = 1 та SU(3) 
симетрією обмінної взаємодії» (01.04.02 – теоретична фі-
зика). Спецрада Д 64.845.02 у ННЦ «Харківський фізико-
технічний інститут» НАН України (61108, м. Харків, вул. 
Академічна, 1; тел. (057) 335-35-30). Науковий керівник – 
Ковалевський М. Ю., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу статистичної фі-
зики та квантової теорії поля (Інститут теоретичної фізики 
імені О. І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний 
інститут» НАН України). Опоненти: Ковальов О. С., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробіт-
ник (Фізико-технічний інститут низьких температур імені 
Б. І. Вєркіна НАН України); Ходусов В. Д., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної ядерної 
фізики та вищої математики імені О. І. Ахієзера (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). (91/11)

Поп Оксана Михайлівна, провідний інженер відділу 
фотоядерних процесів Інституту електронної фізики НАН 
України: «Стандартні множини нуклідів природних рядів 
Тh, U для задач ядерного датування: метод статистичних 
випробувань» (01.04.16 – фізика ядра, елементарних час-
тинок 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 – 
Маслюк В. Т., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
відділу фотоядерних процесів (Інститут електронної фізи-
ки НАН України). Опоненти: Желтоножський В. О., доктор 
фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник (Інститут 
ядерних досліджень НАН України); Дикий М. П., доктор 
фіз.-мат. наук, завідувач відділу ядерної фізики (ННЦ 
«Харківський фізико-технічний інститут»). (114/11)

Мельник Василь Сергійович, аспірант кафедри мате-
матичного аналізу Чернівецького наіонального універ-
ситету імені Юрія Федьковича: «Рівномірні відстані до 
різних функціональних класів та розвиток теореми Гана 
про проміжні функції» (01.01.01 – математичний ана-
ліз). Спецрада К 76.051.02 у Чернівецькому національ-
ному університеті імені Юрія Федьковича МОН України 
(58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 
58-48-57). Науковий керівник – Маслюченко В. К., док-
тор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри мате-
матичного аналізу (Чернівецький національний універ-
ситет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Скасків О. Б., 
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теорії функцій 
та теорії ймовірностей (Львівський національний універ-

ситет імені Івана Франка); Нестеренко О. Н., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичного аналізу 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). (125/11)

Тоічкіна Олена Олександрівна, асистент кафедри ал-
гебри та системного аналізу ДЗ «Луганський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ: 
«Напівгрупи ендоморфізмів деяких класів бінарних від-
ношень» (01.01.06 – алгебра і теорія чисел). Спецрада 
Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України (01004, 
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий 
керівник – Жучок Ю. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент, 
професор кафедри алгебри та системного аналізу (ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка»). Опоненти: Бондаренко В. М., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
алгебри і топології (Інститут математики НАН України); Гу-
тік О. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри геоме-
трії і топології (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). (177/11)

Аль-Омарі Мохаммад Абдулла Мохаммад, стажист 
фізичного факультету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка МОН України: «Особли-
вості параметричного рентгенівського випромінення та 
іонізації атомів при розповсюдженні високоенергетич-
них електронів у кристалах» (01.04.07 – фізика твердого 
тіла). Спецрада Д 26.168.02 в Інституті металофізики імені 
Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. Київ, бульв. Ака-
деміка Вернадського, 36; тел. (044) 424-10-05). Науковий 
керівник – Боровий М. О., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач кафедри загальної фізики (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни). Опоненти: Зауличний Я. В., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри металознавства та терміч-
ної обробки (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»); Лізунов В. В., доктор фіз.-мат. наук, завідувач від-
ділу фізики багатопараметричної структурної діагностики 
(Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН Укра-
їни). (221/11)

Пустовіт Юрій Валерійович, молодший науковий спів-
робітник Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова 
НАН України: «Електронна структура FeSe1–xTe в околі рів-
ня Фермі та її зміни з температурою» (01.04.07 – фізика 
твердого тіла). Спецрада Д 26.168.02 в Інституті метало-
фізики імені Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. Київ, 
бульв. Академіка Вернадського, 36; тел. (044) 424-10-05). 
Науковий керівник – Кордюк О. А., доктор фіз.-мат. наук, 
член-кореспондент НАН України, старший науковий спів-
робітник, в. о. директора (ДНУ «Київський академічний 
університет» НАН та МОН України). Опоненти: Шара-
пов С. Г., доктор фіз.-мат. наук, старший дослідник, за-
відувач лабораторії сильнокорельованих низьковимірних 
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систем відділу теоретичної фізики (Інститут теоретичної 
фізики імені М. М. Боголюбова НАН України); Вовк Р. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, декан фізичного фа-
культету (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). (222/11)

Русанюк Лариса Іванівна, аспірант кафедри теорії 
ймовірностей, статистики та актуарної математики Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка: «Рівняння математичної фізики з випадковими чинни-
ками, що мають важкі хвости розподілу» (01.01.05 – тео-
рія ймовірностей та математична статистика). Спецрада Д 
26.001.37 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Шевченко Г. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри теорії ймовірностей, статистики та 
актуарної математики (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Іванов О. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри математич-
ного аналізу та теорії ймовірностей (Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний ін-
ститут імені Ігоря Сікорського»); Осипчук М. М., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри математичного та 
функціонального аналізу (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника). (231/11)

Фомічов Євген Миколайович, аспірант з відривом від 
виробництва відділу функціональних оксидних матеріалів 
Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Франце-
вича НАН України: «Вплив флексоефекту та поверхневого 
екранування на функціональні властивості нанорозмірних 
фероїків» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 
26.207.01 в Інституті проблем матеріалознавства імені 
І. М. Францевича НАН України (03680, м. Київ-142, вул. 
Кржижановського, 3; тел. (044) 390-87-51). Науковий ке-
рівник – Єлісєєв Є. А., доктор фіз.-мат. наук, провідний 
науковий співробітник відділу функціональних оксидних 
матеріалів (Інститут проблем матеріалознавства імені 
І. М. Францевича НАН України). Опоненти: Решетняк В. Ю., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри те-
оретичної фізики (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Анчишкін Д. В., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науко-
вий співробітник відділу фізики високих густин енергії 
(Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН 
України). (232/11)

Павленков Володимир Володимирович, асистент ка-
федри математичного аналізу та теорії ймовірностей 
Національного технічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: 
«Властивості функцій з невиродженими групами регу-
лярних точок» (01.01.01 – математичний аналіз). Спец-
рада К 26.002.31 у Національному технічному універ-
ситеті України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. 
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – 
Клесов О. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опонен-
ти: Шидліч А. Л., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу те-
орії функцій (Інститут математики НАН України); Несте-
ренко О. Н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри ма-
тематичного аналізу (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (234/11)

Смірнов Андрій Володимирович, викладач інформа-
тики коледжу комп’ютерних технологій Одеського дер-
жавного екологічного університету МОН України: «Ре-
лятивістська теорія автоіонізаційних станів в спектрах 
Не- та Ве-подібних атомних систем» (01.04.05 – оптика 
і лазерна фізика). Спецрада Д 41.090.03 в Одеському 
державному екологічному університеті МОН України 
(65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15; тел. (063) 155-41-
36). Науковий керівник – Хецеліус О. Ю., доктор фіз.-
мат. наук, професор, професор кафедри вищої та при-
кладної математики (Одеський державний екологічний 
університет МОН України). Опоненти: Кондратенко П. О., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри те-
оретичної та прикладної фізики (Національний авіацій-
ний університет МОН України); Квасикова Г. С., кандидат 
фіз.-мат. наук, завідувач відділення коледжу (Одеська 
державна академія технічного регулювання та якості 
МОН України). (324/11)

Гурська Марина Юріївна, старший лаборант кафедри 
вищої та прикладної математики Одеського державного 
екологічного університету МОН України: «Спектроскопія 
легких атомів в схрещених електричному та магнітному 
полях» (01.04.05 – оптика і лазерна фізика). Спецрада Д 
41.090.03 в Одеському державному екологічному універ-
ситеті МОН України (65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15; 
тел. (063) 155-41-36). Науковий керівник – Глушков О. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри ви-
щої та прикладної математики (Одеський державний 
екологічний університет МОН України). Опоненти: Лопат-
кін Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 
(Сумський державний університет МОН України); Шпіна-
рева І. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафе-
дри математичного забезпечення комп’ютерних систем 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
МОН України). (325/11)

Климчук Тетяна Володимирівна, тимчасово не працює: 
«Канонічні матриці та їх застосування» (01.01.06 – алгеб-
ра та теорія чисел). Спецрада Д 26.001.18 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
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(044) 239-31-41). Науковий керівник – Петравчук А. П., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри ал-
гебри та математичної логіки (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бондарен-
ко В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний на-
уковий співробітник відділу алгебри та топології (Інститут 
математики НАН України); Клименко О. М., кандидат фіз.-
мат. наук, старший викладач кафедри автоматизованих 
систем обробки інформації та управління (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (326/11)

Горячко Тарас Всеволодович, провідний математик 
відділу моделювання композитних структур і складних 
систем Інституту прикладних проблем механіки і мате-
матики імені Я. С. Підстригача НАН України: «Амплітуд-
но-частотні характеристики шаруватих пластин і гоф-
рованих у коловому напрямку циліндричних оболонок» 
(01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Спец-
рада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем меха-
ніки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України 
(79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б; тел. (0322) 63-83-77). 
Науковий керівник – Марчук М. В., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач відділу моделювання композитних 
структур і складних систем (Інститут прикладних проб-
лем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН 
України). Опоненти: Жук Я. О., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної ме-
ханіки (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Турчин І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри механіки (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). (343/11)

Бучак Христина Василівна, аспірант кафедри теорії 
ймовірностей, статистики та актуарної математики Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шев-
ченка: «Аналітичні властивості процесів Пуассона та 
Скеллама з випадковою заміною часу» (01.01.05 – теорія 
ймовірностей та математична статистика). Спецрада Д 
26.001.37 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Сахно Л. М., доктор фіз.-мат. наук, завідувач НДЛ 
«Диференціальні рівняння та їх застосування у механіці» 
механіко-математичного факультету (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Кочубей А. Н., доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент 
НАН України, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу нелінійного аналізу (Інститут математики НАН 
України); Сливка-Тилищак Г. І., доктор фіз.-мат. наук, до-
цент, доцент кафедри теорії ймовірностей і математично-
го аналізу (ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет»). (344/11)

Строганов Олег Вікторович, аспірант кафедри фізич-
ної та біомедичної електроніки Львівського національного 

університету імені Івана Франка: «Вплив підшарів герма-
нію на структуру та явища перенесення заряду в тонких 
плівках міді, золота та срібла» (01.04.18 – фізика і хімія 
поверхні). Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» МОН 
України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; 
тел. (03422) 3-15-74). Науковий керівник – Стасюк З. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри 
фізичної та біомедичної електроніки (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка). Опоненти: Лу-
кіянець Б. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства 
(Національний університет «Львівська політехніка»); Ко-
цюбинський В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, про-
фесор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»). (355/11)

Семко Тарас Олегович, науковий співробітник ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»: «Наноструктуровані термоелектричні ма-
теріали на основі сполук Pb(Sn)–Ag–Sb–Те» (01.04.18 – 
фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» МОН України (76025, м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57; тел. (03422) 3-15-74). Науковий керів-
ник – Никируй Л. І., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, про-
фесор кафедри фізики і хімії твердого тіла (ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника»). Опоненти: Рубіш В. М., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів 
оптоелектроніки та фотоніки (Інститут проблем реєстрації 
інформації НАН України); Матвєєва Л. О., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, головний науковий співробітник відді-
лу напівпровідникових гетероструктур (Інститут фізики 
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). 
(361/11)

Клевцовський Арсен Володимирович, молодший на-
уковий співробітник відділу організації наукових дослі-
джень Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Асимптотичний аналіз крайових 
задач в тонких областях з локальною нерегулярніс-
тю» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецрада Д 
26.001.37 у Київському національному університеті іме-
ні Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Мельник Т. А., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, професор кафедри математичної фізики (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Черевко І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
декан факультету математики та інформатики (Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федькови-
ча); Флюд В. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент 
кафедри математики і застосування інформатики (Ополь-
ська політехніка, м. Ополе, Польща). (382/11)
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Конотоп Олексій Павлович, молодший науковий спів-
робітник відділу спектроскопії молекулярних систем і 
наноструктурних матеріалів Фізико-технічного інституту 
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України: «Осо-
бливості структури та складу вільних двокомпонентних 
кластерів на основі інертних газів» (01.04.07 – фізика 
твердого тіла). Спецрада Д 64.175.03 у Фізико-технічному 
інституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН Укра-
їни (61103, м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-
23). Науковий керівник – Камарчук Г. В., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних 
матеріалів (Фізико-технічний інститут низьких темпера-
тур імені Б. І. Вєркіна НАН України). Опоненти: Бойко Ю. І., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фі-
зики кристалів (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України); Сорокін О. В., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора з наукової роботи (Інститут сцинтиляційних 
матеріалів НАН України). (384/11)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Ярмольчук Володимир Станіславович, інженер І катего-

рії Інституту високих технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Синтез функціоналі-
зованих піролідинів за реакцією 1,3-диполярного цикло-
приєднання азометинових ілідів» (02.00.03 – органічна 
хімія). Спецрада Д 26.001.25 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Комаров І. В., доктор хім. наук, профе-
сор, завідувач кафедри супрамолекулярної хімії (Інститут 
високих технологій Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Ягупольський Ю. Л., 
доктор хім. наук, професор, керівник відділу хімії фто-
рорганічних сполук (Інститут органічної хімії НАН України); 
Кондратов І. С., кандидат хім. наук, старший науковий спів-
робітник відділу № 1 тонкого органічного синтезу (Інститут 
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України). (303/11)

Ващук Аліна Віталіївна, молодший науковий співро-
бітник відділу фізикохімії полімерів Інституту хімії висо-
комолекулярних сполук НАН України: «Синтез, структура 
і властивості сітчастих поліціануратів та нанопористих 
матеріалів, одержаних з використанням іонних рідин» 
(02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук). Спецрада 
Д 26.179.01 в Інституті хімії високомолекулярних сполук 
НАН України (02160, м. Київ, Харківське шосе, 48; тел. 
(044) 559-13-94). Науковий керівник – Файнлейб О. М., 
доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач лабораторії термостійких полімерів та 
нанокомпозитів відділу хімії гетероланцюгових полімерів 
(Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України). 
Опоненти: Желтоножська Т. Б., доктор хім. наук, профе-
сор, професор кафедри хімії високомолекулярних сполук 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-

ченка); Крамаренко В. Ю., доктор хім. наук, доцент, до-
цент кафедри технології полімерних композиційних ма-
теріалів і покриттів (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). (362/11)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Юрчак Ірина Володимирівна, заступник директора 

з питань управління ТОВ «Проктологічна амбулаторія»: 
«Особливості функціонування металотіонеїнів двостул-
кового молюска за комплексного впливу наноформи 
оксиду цинку, різних температурних режимів та іонізую-
чої радіації» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 76.051.05 
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцю-
бинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий керівник – 
Столяр О. Б., доктор біол. наук, професор кафедри хімії 
та методики її навчання (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН 
України). Опоненти: Копильчук Г. П., доктор біол. наук, 
професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології (Ін-
ститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича МОН Укра-
їни); Савчук О. М., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри біохімії (ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (45/11)

Свалявчук Лариса Іванівна, аспірант з відривом від 
виробництва Інституту агроекології і природокористуван-
ня НААН України: «Структура та взаємодія компонентів 
штучної системи «птиця – членистоногі – середовище» 
на прикладі птахогосподарств» (03.00.16 – екологія). 
Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроекології і приро-
докористування НААН України (03143, м. Київ, вул. Ме-
трологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий керів-
ник – Тертична О. В., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник лабораторії 
реабілітації ґрунтів і органічного виробництва (Інститут 
агроекології і природокористування НААН України). Опо-
ненти: Стойловський В. П., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри зоології (Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечникова); Гулай О. В., доктор біол. 
наук, доцент, декан природничо-географічного факульте-
ту (Центральноукраїнський державний педагогічний уні-
верситет імені Володимира Винниченка). (117/11)

Гресько Марина Володимирівна, науковий співробіт-
ник відділу радіаційної психоневрології Інституту клінічної 
радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної 
медицини НАМН України»: «Психофізіологічна характе-
ристика змін особистості та оцінка сприйняття радіаційно-
го ризику після Чорнобильської катастрофи» (03.00.01 – 
радіобіологія). Спецрада Д 26.562.01 у ДУ «Національний 
науковий центр радіаційної медицини НАМН України» 
(04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53; тел. (044) 483-06-
37). Науковий керівник – Логановський К. М., доктор мед. 
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наук, професор, завідувач відділу радіаційної психонев-
рології Інституту клінічної радіології (ДУ «Національний 
науковий центр радіаційної медицини НАМН України»). 
Опоненти: Дружина М. О., доктор біол. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого 
випромінювання (Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН Украї-
ни); Кальниш В. В., доктор біол. наук, професор, завідувач 
лабораторії психофізіології праці (ДУ «Інститут медицини 
праці НАМН України»). (135/11)

Корець Катерина Веніамінівна, біолог генетичної 
лабораторії клініко-діагностичного відділу ДУ «На-
уково-практичний медичний центр дитячої кардіології 
та кардіохірургії МОЗ України»: «Цитогенетичні та моле-
кулярно-цитогенетичні особливості резистентних кло-
нів при В-клітинній хронічній лімфоцитарній лейкемії і 
множинній мієломі» (14.01.31 – гематологія та транс-
фузіологія). Спецрада Д 26.612.01 у ДУ «Інститут гема-
тології та трансфузіології НАМН України» (04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 12; тел. (044) 440-27-44). Науковий 
керівник – Андреєва С. В., доктор біол. наук, старший на-
уковий співробітник відділення цитогенетичної діагнос-
тики та лікування онкогематологічних захворювань (ДУ 
«Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»). 
Опоненти: Мінченко Ж. М., доктор біол. наук, професор, 
завідувач лабораторії імуногенетики відділу гематології та 
трансплантології (ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН 
України»); Масляк З. В., доктор мед. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділення гематології 
з лабораторною групою (ДУ «Інститут патології крові та 
трансфузійної медицини НАМН України»). (159/11)

Сушко Світлана Вікторівна, старший лаборант кафе-
дри екології Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського: «Структурно-функціональна 
організація осередків лептоспірозу мозаїчного агроланд-
шафту Північно-Західного Причорномор’я» (03.00.16 – 
екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті агроекології 
і природокористування НААН України (03143, м. Київ, 
вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий 
керівник – Наконечний І. В., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри екології (Миколаївський національ-
ний університет імені В. О. Сухомлинського). Опоненти: 
Волошина Н. О., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри екології (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова); Гулай О. В., доктор біол. наук, 
доцент, декан природничо-географічного факультету 
(Центральноукраїнський державний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Винниченка). (197/11)

Толочик Інна Леонідівна, викладач кафедри біології, 
онкології та медичної фізіології Рівненського державного 
гуманітарного університету: «Екологічний стан р. Стир в 
умовах антропогенного навантаження у межах Рівнен-

ської області» (03.00.16 – екологія). Спецрада К 35.257.01 
в Інституті екології Карпат НАН України (79026, м. Львів, 
вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-74-30). Науковий 
керівник – Мельник В. Й., кандидат географ. наук, до-
цент (Рівненський державний гуманітарний університет). 
Опоненти: Сондак В. В., доктор біол. наук, професор, за-
відувач кафедри водних біоресурсів (Національний уні-
верситет водного господарства та природокористування); 
Данилик Р. М., кандидат біол. наук, доцент кафедри ланд-
шафтної архітектури, садово-паркового господарства та 
урбоекології (Національний лісотехнічний університет 
України). (230/11)

Чорненька Наталія Миколаївна, аспірант ННЦ «Ін-
ститут біології та медицини» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка МОН України: «Про-
цеси загоєння лужного опіку стравоходу у щурів за умов 
введення меланіну» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 
26.001.24 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Савчук О. М., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри біохімії (ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка МОН України). Опоненти: Калачнюк Л. Г., доктор 
біол. наук, доцент, професор кафедри біохімії і фізіо-
логії тварин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України); Король Л. В., доктор біол. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії (ДУ 
«Інститут нефрології НАМН України»). (285/11)

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Потятинник Тарас Володимирович, головний фахівець 

виробничого відділу філії газопромислового управління 
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: «Під-
вищення інформативності геофізичних досліджень для 
встановлення інтервалів обводнення газонасичених по-
рід неогенових відкладів Більче-Волицької зони Перед-
карпаття» (04.00.22 – геофізика). Спецрада К 20.052.01 
в Івано-Франківському національному технічному універ-
ситеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-71-23). На-
уковий керівник – Федоришин Д. Д., доктор геол. наук, 
професор, завідувач кафедри нафтогазової геофізики 
(Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу). Опоненти: Коболєв В. П., доктор геол. наук, 
професор, головний науковий співробітник (Інститут гео-
фізики імені С. І. Субботіна НАН України); Старостін А. В., 
кандидат геол. наук, головний геофізик (ПАТ «Укрнаф-
та»). (100/11)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Коркішко Роман Михайлович, молодший науковий 

співробітник Інституту фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України: «Удосконалення техноло-
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гії виготовлення кремнієвих сонячних елементів для ро-
боти при підвищених рівнях збудження» (05.27.06 – тех-
нологія, обладнання та виробництво електронної техніки). 
Спецрада Д 26.199.01 в Інституті фізики напівпровідни-
ків імені В. Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ, 
просп. Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий керів-
ник – Костильов В. П., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії (Інститут 
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова). Опонен-
ти: Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор, проректор 
з науково-педагогічної роботи (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»); Іва-
щук А. В., кандидат тех. наук, старший науковий співро-
бітник, доцент кафедри мікроелектроніки (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (9/11)

Савчук Валентина Юріївна, інженер І категорії тех-
нічного відділу структурного підрозділу «Служба ка-
пітальних вкладень» регіональної філії «Південна за-
лізниця» ПАТ «Українська залізниця»: «Ґрунтовмісні 
матеріали, модифіковані відходами виробництв, з під-
вищеним електричним опором для залізничних споруд» 
(05.23.05 – будівельні матеріали та вироби). 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 – Трикоз Л. В., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій 
та споруд (Український державний університет залізнич-
ного транспорту). Опоненти: Шпирько М. В., доктор тех. 
наук, доцент, завідувач кафедри технології будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій (Придніпровська дер-
жавна академія будівництва та архітектури МОН Укра-
їни); Казімагомедов І. Е., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри будівельних матеріалів і виробів (Хар-
ківський національний університет будівництва та архі-
тектури МОН України). (56/11)

Матухно Валентин Анатолійович, старший викладач 
кафедри електричних машин Одеського національного 
політехнічного університету: «Удосконалення методу 
оцінювання теплового навантаження силових розподіль-
чих трансформаторів» (05.09.01 – електричні машини й 
апарати). Спецрада К 41.052.05 в Одеському національ-
ному політехнічному університеті МОН України (65044, 
м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (0482) 33-87-56, (048) 
705-84-94). Науковий керівник – Байдак Ю. В., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри електричних ма-
шин (Одеський національний політехнічний універси-
тет). Опоненти: Ставинський А. А., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри електроенергетики, електро-
техніки та електромеханіки (Миколаївський національ-
ний аграрний університет); Конограй С. П., кандидат тех. 
наук, головний інженер (ТОВ «Енергоавтоматизація»). 
(63/11)

Єноктаєв Ростислав Миколайович, аспірант кафедри 
електричних машин Одеського національного політех-
нічного університету: «Оптимізаційне проектування регу-
льованих асинхронних двигунів» (05.09.01 – електричні 
машини й апарати). Спецрада К 41.052.05 в Одеському 
національному політехнічному університеті МОН України 
(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (0482) 33-87-
56, (048) 705-84-94). Науковий керівник – Петрушин В. С., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри елек-
тричних машин (Одеський національний політехнічний 
університет). Опоненти: Попович О. М., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу електромеханічних систем (Інститут 
електродинаміки НАН України); Гулий М. В., кандидат тех. 
наук, головний електронник (ТОВ «Електротехніка – Нові 
технології»). (64/11)

Горішна Ірина Ярославівна, директор ТОВ «Оверсіз 
Лоджистік»: «Тренажерне забезпечення моделюван-
ня адаптивного радіолокаційного зондування в умовах 
перешкод» (05.07.14 – авіаційно-космічні тренажери). 
Спецрада К 26.894.01 у Національному центрі управ-
ління та випробувань космічних засобів ДКА України 
(01010, м. Київ, вул. Московська, 8; тел. (044) 253-43-
49). Науковий керівник – Габрук Р. А., кандидат тех. наук 
(Національний університет «Одеська морська академія» 
МОН України). Опоненти: Фриз С. П., доктор тех. наук, 
доцент, начальник кафедри телекомунікацій та радіотех-
ніки (Житомирський військовий інститут імені С. П. Ко-
рольова Міноборони України); Шутко В. М., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри інженерії програм-
ного забезпечення (Національний авіаційний універси-
тет МОН України). (71/11)

Мазаєва Вікторія Сергіївна, молодший науковий 
співробітник лабораторії досліджень хімії жирів олій-
но-жирових виробництв відділу досліджень технології 
переробки олій та жирів Українського НДІ олій та жи-
рів НААН України: «Технологія жирових продуктів із за-
даними властивостями багатоцільового призначення» 
(05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфу-
мерно-косметичних продуктів). Спецрада Д 64.050.05 
у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України (61001, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-23). Науковий ке-
рівник – Демидов І. М., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри технології жирів та продуктів бродіння 
(Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут»). Опоненти: Носенко Т. Т., доктор 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри технології жирів та 
парфумерно-косметичних продуктів (Національний уні-
верситет харчових технологій); Луценко М. В., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри технології зберігання 
та переробки сільськогосподарської продукції (Дніпров-
ський державний аграрно-економічний університет). 
(76/11)
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Клемешов Євген Сергійович, аспірант кафедри оброб-
ки металів тиском імені академіка О. П. Чекмарьова На-
ціональної металургійної академії України: «Розвиток те-
оретичних та технологічних основ металозаощаджуваль-
ного процесу кування шатунної шийки великогабаритних 
колінчастих валів» (05.03.05 – процеси та машини оброб-
ки тиском). Спецрада Д 08.084.02 у Національній мета-
лургійнії академії України МОН України (49600, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). Науковий керів-
ник – Чухліб В. Л., доктор тех. наук, доцент, завідувач ка-
федри обробки металів тиском (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»). Опо-
ненти: Кухар В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри обробки металів тиском (ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет»); Марков О. Є., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри механіки плас-
тичного деформування (Донбаська державна машинобу-
дівна академія, м. Краматорськ). (95/11)

Шумейко Віта Миколаївна, молодший науковий спів-
робітник Національного технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут»: «Цементвмісні композиції 
з модифікуючими добавками для неформованих мас» 
(05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матері-
алів). Спецрада Д 64.050.03 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 
707-66-56). Науковий керівник – Шабанова Г. М., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри технології кера-
міки, вогнетривів, скла та емалей (Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут»). 
Опоненти: Вінниченко В. І., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри механізації будівельних процесів 
(Харківський національний університет будівництва та ар-
хітектури); Сігунов О. О., кандидат тех. наук, доцент, в. о. 
завідувача кафедри хімічної технології в’яжучих матеріа-
лів (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет»). (99/11)

Гутак Анатолій Дмитрович, фізична особа-підпри-
ємець Гутак Анатолій Дмитрович: «Удосконалення техно-
логії використання вихрових труб при підготовлянні при-
родного газу» (05.15.06 – розробка нафтових та газових 
родовищ). Спецрада Д 20.052.02 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу МОН 
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; 
тел. (0342) 72-71-07). Науковий керівник – Кондрат О. Р., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри видо-
бування нафти і газу (Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу). Опоненти: Акуль-
шин О. О., доктор тех. наук, доцент, заступник голови 
правління з наукової роботи (ПАТ «Український нафтога-
зовий інститут»); Фик І. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденса-
ту (Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут»). (101/11)

Дєєв Костянтин Сергійович, викладач кафедри ав-
томатизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
Черкаського національного університету імені Бог-
дана Хмельницького: «Дослідження мережевої вза-
ємодії за допомогою системи глибокого аналізу пакетів» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецра-
да К 73.052.04 у Черкаському державному технологічно-
му університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник – 
Бойко Ю. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, начальник 
інформаційно-обчислювального центру (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Мусієнко М. П., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри комп’ютерної інженерії (Чорноморський націо-
нальний університет імені Петра Могили); Бараннік В. В., 
доктор тех. наук, професор, начальник кафедри бойового 
застосування та експлуатації АСУ (Харківський національ-
ний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба). 
(104/11)

Тарасенко Ярослав Володимирович, аспірант кафе-
дри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії 
Черкаського державного технологічного університету: 
«Метод семантичного стиснення текстової інформації 
для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецра-
да К 73.052.04 у Черкаському державному технологічно-
му університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керів-
ник – Півень О. Б., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, про-
фесор кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної 
інженерії (Черкаський державний технологічний універ-
ситет). Опоненти: Семенов С. Г., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач кафедри обчислюваль-
ної техніки та програмування (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»); Зажо-
ма В. М., кандидат тех. наук, начальник відділу персоналу 
(Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чор-
нобиля Національного університету цивільного захисту 
України). (109/11)

Процюк Віталій Олексійович, асистент кафедри бу-
дівництва та цивільної інженерії Луцького національного 
технічного університету: «Експрес-метод оцінювання роз-
рахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за до-
помогою польового георадару» (05.22.11 – автомобільні 
шляхи та аеродроми). Спецрада Д 64.059.01 у Харківсько-
му національному автомобільно-дорожньому університе-
ті МОН України (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 
25; тел. (057) 707-37-80). Науковий керівник – Батра-
кова А. Г., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
проектування доріг, геодезії і землеустрою (Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет). Опо-
ненти: Павлюк Д. О., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою 
(Національний транспортний університет); Ільченко В. В., 
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кандидат тех. наук, доцент кафедри автомобільних доріг, 
геодезії, землеустрою та сільських будівель (Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратю-
ка). (110/11)

Вінниченко Ірина Леонідівна, викладач кафедри 
комп’ютеризованих систем управління Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова: 
«Перетворювачі частоти на основі резонансних інверто-
рів з часо-імпульсним керуванням» (05.09.12 – напів-
провідникові перетворювачі електроенергії). Спецрада 
Д 26.002.19 у Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – 
Павлов Г. В., доктор тех. наук, професор, директор ННІ 
автоматики та електротехніки (Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова). Опоненти: 
Ямненко Ю. С., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри промислової електроніки (Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний ін-
ститут імені Ігоря Сікорського»); Шишкін М. А., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри промислової та біоме-
дичної електроніки (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). (111/11)

Антонов Олексій Валентинович, аспірант кафедри 
екології Харківського національного автомобільно-до-
рожнього університету: «Підвищення експлуатаційної 
ефективності пом’якшення природних і стічних вод» 
(05.23.04 – водопостачання, каналізація). Спецрада Д 
64.056.01 у Харківському національному університеті бу-
дівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий керів-
ник – Юрченко В. О., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної еко-
логії (Харківський національний університет будівництва 
та архітектури). Опоненти: Ковальчук В. А., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри водопостачання, во-
довідведення та бурової справи (Національний універси-
тет водного господарства та природокористування МОН 
України); Айрапетян Т. С., кандидат тех. наук, доцент, до-
цент кафедри водопостачання, водовідведення і очищен-
ня вод (Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова МОН України). (112/11)

Косюк Євгеній Миколайович, аспірант кафедри во-
допостачання, водовідведення та гідравліки ДВНЗ «При-
дніпровська державна академія будівництва та архітек-
тури»: «Реагентна обробка води в оборотних системах 
охолодження» (05.23.04 – водопостачання, каналізація). 
Спецрада Д 64.056.01 у Харківському національному уні-
верситеті будівництва та архітектури МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науко-
вий керівник – Нечитайло М. П., кандидат тех. наук, до-
цент, доцент кафедри водопостачання, водовідведення та 

гідравліки (ДВНЗ «Придніпровська державна академія бу-
дівництва і архітектури»). Опоненти: Кочетов Г. М., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри водопостачання 
та водовідведення (Київський національний університет 
будівництва і архітектури); Сироватський О. А., доцент, 
доцент кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки 
(Харківський національний університет будівництва та ар-
хітектури). (113/11)

Балакін Сергій В’ячеславович, аспірант Національного 
авіаційного університету: «Методи та засоби підвищення 
достовірності ідентифікації несанкціонованих дій та атак 
в комп’ютерній мережі» (05.13.05 – комп’ютерні системи 
та компоненти). Спецрада Д 26.062.07 у Національному 
авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, 
просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-72-57). 
Науковий керівник – Жуков І. А., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж 
ННІ комп’ютерних інформаційних технологій (Національ-
ний авіаційний університет). Опоненти: Чемерис О. А., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступ-
ник директора з наукової роботи (Інститут проблем мо-
делювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України); 
Галелюка І. Б., кандидат тех. наук, старший науковий спів-
робітник, старший науковий співробітник відділу пере-
творювачів форми інформації (Інститут кібернетики імені 
В. М. Глушкова НАН України). (123/11)

Водоп’янов Сергій В’ячеславович, інженер-репро-
граф ТОВ «Абрис Принт»: «Методи побудови автономних 
сегментів аеровузлової мережі» (05.13.05 – комп’ютерні 
системи та компоненти). Спецрада Д 26.062.07 у Націо-
нальному авіаційному університеті МОН України (03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-
72-57). Науковий керівник – Дрововозов В. І., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем 
та мереж ННІ комп’ютерних інформаційних технологій 
(Національний авіаційний університет). Опоненти: Ста-
сюк О. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
транспорту (Державний університет інфраструктури та 
технологій); Візор Я. Є., кандидат тех. наук, старший на-
уковий співробітник, старший науковий співробітник від-
ділу мікропроцесорної техніки (Інститут кібернетики імені 
В. М. Глушкова НАН України). (124/11)

Щербакова Тетяна Геннадіївна, асистент кафедри 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету МОН України: «Моделі та методи управління 
портфелем проектів забезпечення екологічних норм на 
автомобільно-транспортному підприємстві» (05.13.22 – 
управління проектами та програмами). Спецрада Д 
64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-
тут» МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. 
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(057) 315-10-56). Науковий керівник – Петренко Ю. А., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автома-
тизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харків-
ський національний автомобільно-дорожній університет 
МОН України). Опоненти: Малєєва О. В., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри інформаційних управляю-
чих систем (Національний аерокосмічний університет іме-
ні М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
МОН України); Хрутьба В. О., доктор тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності 
(Національний транспортний університет МОН України). 
(127/11)

Сьомкіна Олена Володимирівна, інженер кафедри тех-
нічної електрохімії Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»: «Удосконалення 
електрохімічного осадження функціональних покрить 
міддю на сплави заліза та алюмінію» (05.17.03 – техніч-
на електрохімія). Спецрада Д 64.050.03 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний ін-
ститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 
2; тел. (057) 706-32-13). Науковий керівник – Байрач-
ний Б. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
технічної електрохімії (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: 
Ларін В. І., доктор хім. наук, професор, директор Науко-
во-дослідного інституту хімії (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Поліщук Ю. В., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри технології електрохі-
мічних виробництв та електротехніки (ДВНЗ «Український 
державний хіміко-технологічний університет»). (129/11)

Михайлова Ірина Олександрівна, старший викладач 
кафедри турбінобудування Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут»: «Розви-
ток методів розрахунку охолодження обертових елемен-
тів газових турбін» (05.05.16 – турбомашини та турбоуста-
новки). Спецрада Д 64.050.11 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 
707-66-56). Науковий керівник – Тарасов О. І., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри турбінобудування 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут»). Опоненти: Черноусенко О. Ю., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри теплоенер-
гетичних установок теплових і атомних електростанцій 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України); Голощапов В. М., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник відділу моделювання та ідентифі-
кації теплових процесів (Інститут проблем машинобуду-
вання імені А. М. Підгорного НАН України). (136/11)

Лагун Ілона Ігорівна, асистент кафедри комп’юте-
ризованих систем автоматики Національного універси-
тету «Львівська політехніка»: «Методи ефективного ви-

бору базових функцій для часо-частотного перетворення 
сигналів» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компонен-
ти). Спецрада Д 35.052.08 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий ке-
рівник – Наконечний А. Й., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих систем автома-
тики (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України). Опоненти: Воробель Р. А., доктор тех. наук, 
професор, завідувач відділу інтелектуальних технологій 
і систем діагностики (Фізико-механічний інститут імені 
Г. В. Карпенка НАН України); Клименко І. А., доктор тех. 
наук, доцент, професор кафедри обчислювальної техніки 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України). (137/11)

Фесенко Олексій Ігорович, аспірант кафедри техноло-
гії кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний ін-
ститут»: «Склокристалічні покриття по сплавах титану для 
стоматологічного ендопротезування на основі кальцій-
фосфатосилікатних стекол» (05.17.11 – технологія туго-
плавких неметалічних матеріалів). Спецрада Д 64.050.03 
у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-23). Науковий керів-
ник – Саввова О. В., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут»). Опоненти: Голеус В. І., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології 
кераміки та скла (ДВНЗ «Український державний хімі-
ко-технологічний університет»); Христич О. В., кандидат 
тех. наук, старший викладач кафедри спеціальної хімії та 
хімічної технології (Національний університет цивільного 
захисту України). (145/11)

Жуковський Віктор Володимирович, старший викладач 
Національного університету водного господарства та при-
родокористування: «Математичне та комп’ютерне моделю-
вання масопереносу сольових розчинів в каталітичних та 
дисперсних середовищах частинок мікропористої струк-
тури» (01.05.02 – математичне моделювання та обчислю-
вальні методи). Спецрада Д 26.255.01 в Інституті телекому-
нікацій і глобального інформаційного простору НАН Украї-
ни (03186, м. Київ, Чоколівський бульв., 13; тел. (044) 245-
87-97). Науковий керівник – Власюк А. П., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри економіко-математичного 
моделювання та інформаційних технологій (Національний 
університет «Острозька академія»). Опоненти: Калюх Ю. І., 
доктор тех. наук, професор, заступник завідувача відділу 
(ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій»); Костро-
бій П. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач ка-
федри прикладної математики (Національний університет 
«Львівська політехніка»). (147/11)
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Горда Сергій Євгенійович, молодший науковий спів-
робітник Інституту телекомунікацій і глобального інфор-
маційного простору НАН України: «Методи ресурсного 
теоретико-ігрового аналізу процесів регіонального роз-
витку» (01.05.02 – математичне моделювання та обчис-
лювальні методи). Спецрада Д 26.255.01 в Інституті теле-
комунікацій і глобального інформаційного простору НАН 
України (03186, м. Київ, Чоколівський бульв., 13; тел. (044) 
245-87-97). Науковий керівник – Полумієнко С. К., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу (Інститут телекомунікацій і глобального інформа-
ційного простору НАН України). Опоненти: Калюх Ю. І., 
доктор тех. наук, професор, заступник завідувача відділу 
(ДП «Державний НДІ будівельних конструкцій»); Борука-
єв З. Х., кандидат тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник (Інститут проблем 
моделювання в енергетиці НАН України). (148/11)

Сотніков Євгеній Георгійович, начальник термічного 
цеху № 003 АТ «Мотор Січ»: «Удосконалення складу га-
зотермічних ущільнювальних покриттів деталей турбіни 
для підвищення ефективності газотурбінних двигунів» 
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 17.052.01 
у Запорізькому національному технічному університеті 
МОН України (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; 
тел. (061) 769-82-36). Науковий керівник – Грешта В. Л., 
кандидат тех. наук, професор, професор кафедри фізич-
ного матеріалознавства (Запорізький національний тех-
нічний університет). Опоненти: Дубовий О. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і 
технології металів (Національний університет кораблебу-
дування імені адмірала Макарова); Міщенко В. Г, доктор 
тех. наук, професор, лауреат державної премії України 
у галузі науки та техніки, завідувач кафедри прикладної 
фізики та наноматеріалів (Запорізький національний уні-
верситет). (150/11)

Козак Дмитро Віталійович, молодший науковий спів-
робітник кафедри атомних електростанцій і інженер-
ної теплофізики Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»: «Теплотехнічні характеристики комбіновано-
го сонячного колектора на основі алюмінієвих канавчатих 
теплових труб» (05.14.06 – технічна теплофізика та про-
мислова теплоенергетика). Спецрада Д 26.002.09 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-
62). Науковий керівник – Хайрнасов С. М., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник кафедри атомних 
електростанцій і інженерної теплофізики (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Василен-
ко С. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
теплоенергетики та холодильної техніки (Національний 
університет харчових технологій); Середа В. В., кандидат 

тех. наук, доцент кафедри гідроенергетики і гідравлічних 
машин (Національний університет водного господарства 
та природокористування). (164/11)

Шуваєв Сергій Павлович, голова правління АТ «По-
кровський гірничо-збагачувальний комбінат»: «Роз-
робка, освоєння і впровадження технології виробництва 
марганцевого агломерату та марганцевих феросплавів 
з використанням концентрату високоінтенсивної маг-
нітної сепарації шламу» (05.16.02 – металургія чорних і 
кольорових металів та спеціальних сплавів). Спецрада Д 
08.084.03 у Національній металургійній академії України 
МОН України (49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. 
(056) 745-31-56). Науковий керівник – Гасик М. І., док-
тор тех. наук, професор, академік НАН України, завідувач 
кафедри електрометалургії (Національна металургійна 
академія України). Опоненти: Грищенко С. Г., доктор тех. 
наук, професор, генеральний директор ЦУП «Трансгео-
рудмет»; Сиваченко В. М., кандидат тех. наук, головний 
консультант з феросплавного виробництва (ДП «Україн-
ський державний НДІ спеціальних сталей, сплавів та фе-
росплавів»). (189/11)

Ільчук Оксана Степанівна, асистент кафедри охорони 
праці, промислової та цивільної безпеки Національного 
технічного університету України «Київський політехніч-
ний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Підвищення рівня 
ефективності управління охороною праці на машинобу-
дівному виробництві методами бенчмаркінгу» (05.26.01 – 
охорона праці). Спецрада К 26.802.01 у ДУ «Національний 
НДІ промислової безпеки та охорони праці» Держслуж-
би України з питань праці, НАН України (04060, м. Київ, 
вул. Вавілових, 13; тел. 440-02-03). Науковий керівник – 
Левченко О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри охорони праці, промислової та цивільної безпеки 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опонен-
ти: Лапшин О. О., доктор тех. наук, доцент, професор ка-
федри охорони праці та цивільної безпеки (Криворізький 
національний університет МОН України); Романенко Н. В., 
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник, до-
цент кафедри екологічної безпеки та охорони праці (На-
ціональний університет харчових технологій МОН Украї-
ни). (216/11А)

Гаркуша Микола Васильович, асистент кафедри до-
рожньо-будівельних матеріалів і хімії Національного 
транспортного університету: «Удосконалення методу 
оцінки стійкості покриття нежорсткого дорожнього одя-
гу до утворення колії» (05.22.11 – автомобільні шляхи 
та аеродроми). Спецрада Д 26.059.02 у Національному 
транспортному університеті МОН України (01010, м. Київ, 
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-73-38). 
Науковий керівник – Онищенко А. М., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри дорожньо-будівельних мате-
ріалів і хімії (Національний транспортний університет МОН 
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України). Опоненти: Батракова А. Г., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри проектування доріг, геодезії і 
землеустрою (Харківський національний автомобільно-
дорожній університет МОН України); Стьожка В. В., кан-
дидат тех. наук, директор (ТОВ «Гранбуд Лідер»). (218/11)

Палій Олександр Сергійович, молодший науковий 
співробітник відділу системного аналізу та проблем ке-
рування Інституту технічної механіки НАН і ДКА Украї-
ни: «Проектування аеродинамічних систем відведення 
об’єктів космічної техніки з низьких навколоземних 
орбіт» (05.07.02 – проектування, виробництво та випро-
бування літальних апаратів). Спецрада Д 64.062.04 у На-
ціональному аерокосмічному університеті імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України 
(61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). 
Науковий керівник – Алпатов А. П., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач відділу системного аналізу і проблем 
керування (Інститут технічної механіки НАН і ДКА Украї-
ни). Опоненти: Дронь М. М., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри проектування і конструкцій (Дніпров-
ський національний університет імені Олеся Гончара МОН 
України); Логвиненко А. І., кандидат тех. наук, головний 
науковий співробітник відділу проектування двигунних 
установок ракет на рідинному паливі, пневмогідравлічних 
систем ракет і ракет носіїв (ДП «Конструкторське бюро 
«Південне» імені М. К. Янгеля»). (228/11)

Капустян Олексій Євгенович, старший викладач ка-
федри обладнання та технології зварювального виробни-
цтва Запорізького національного технічного університе-
ту: «Підвищення механічних та службових властивостей 
зварних з’єднань спеченого конструкційного титану» 
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 17.052.01 
у Запорізькому національному технічному університеті 
МОН України (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
64; тел. (061) 769-82-36). Науковий керівник – Овчинни-
ков О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
обладнання та технології зварювального виробництва 
(Запорізький національний технічний університет). Опо-
ненти: Костін В. А., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
фізико-механічних досліджень матеріалів (Інститут елек-
трозварювання імені Є. О. Патона); Дурягіна З. А., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладного ма-
теріалознавства та обробки матеріалів (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»). (236/11)

Єфременко Богдан Васильович, асистент кафедри 
біомедичної інженерії ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» МОН України: «Структуроутворен-
ня в наплавлених Fе–Сr–Ni–С сплавах, призначених для 
використання в умовах високотемпературного зношуван-
ня» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 17.052.01 
у Запорізькому національному технічному університеті 
МОН України (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; 

тел. (061) 769-82-36). Науковий керівник – Макуров С. Л., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теорії 
металургійних процесів та ливарного виробництва (При-
азовський державний технічний університет). Опоненти: 
Тимофеєва Л. А., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри якості, стандартизації, сертифікації та техноло-
гій виготовлення матеріалів (Український державний уні-
верситет залізничного транспорту); Марченко С. В., кан-
дидат тех. наук, доцент кафедри прикладного матеріало-
знавства і технології конструкційних матеріалів (Сумський 
державний університет). (237/11)

Акімов Дмитро Васильович, начальник сектору ДП 
«Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля»: 
«Напружено-деформований стан оболонкових конструк-
цій складної конфігурації у екстремальних умовах експлу-
атації» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). 
Спецрада Д 17.052.01 у Запорізькому національному тех-
нічному університеті МОН України (69063, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64; тел. (061) 769-82-36). Науковий 
керівник – Грищак В. З., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри прикладної математики та механіки (За-
порізький національний університет). Опоненти: Гудрамо-
вич В. С., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу 
міцності і надійності механічних систем (Інститут технічної 
механіки); Аврамов К. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач відділу надійності та динамічної міцності (Інсти-
тут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного). 
(238/11)

Шапенко Євгенія Миколаївна, асистент кафедри тран-
спортних систем та безпеки дорожнього руху Національ-
ного транспортного університету: «Удосконалення мето-
дів раціональної організації роботи водіїв міського паса-
жирського транспорту» (05.22.01 – транспортні системи). 
Спецрада Д 26.059.02 у Національному транспортному 
університеті МОН України (01010, м. Київ, вул. М. Оме-
ляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-73-38). Науковий 
керівник – Гульчак О. Д., кандидат тех. наук, доцент ка-
федри транспортних систем та безпеки дорожнього руху 
(Національний транспортний університет МОН України). 
Опоненти: Давідіч Ю. О., доктор тех. наук, професор ка-
федри транспортних систем і логістики (Харківський 
національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова МОН України); Жук М. М., кандидат тех. 
наук, доцент кафедри транспортних технологій (Інститут 
інженерної механіки та транспорту (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка» МОН України). (239/11)

Бабошко Дмитро Юрійович, асистент кафедри ме-
талургії чорних металів і ливарного виробництва ДВНЗ 
«Криворізький національний університет»: «Фізико-хіміч-
ні та структурно-фазові перетворення при карботермічній 
переробці титаномагнетитових концентратів» (05.16.02 – 
металургія чорних і кольорових металів та спеціальних 
сплавів). Спецрада Д 12.052.01 у ДВНЗ «Приазовський 
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державний технічний університет» МОН України (87500, 
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 33-
34-16). Науковий керівник – Губін Г. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри металургії чорних металів і 
ливарного виробництва (ДВНЗ «Криворізький національ-
ний університет» МОН України). Опоненти: Пазюк М. Ю., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автома-
тизованого управління технологічними процесами (Запо-
різька державна інженерна академія МОН України); Русь-
ких В. П., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
металургії чорних металів (ДВНЗ «Приазовський держав-
ний технічний університет» МОН України). (259/11)

Гайдай Сергій Сергійович, асистент кафедри машин та 
апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Націо-
нального технічного університету України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Гідродина-
міка у грануляторах із псевдозрідженим шаром при одер-
жанні органо-мінеральних добрив» (05.17.08 – процеси 
та обладнання хімічної технології). Спецрада Д 26.002.05 
у Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. 
(044) 204-82-62). Науковий керівник – Корнієнко Я. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри машин 
та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (На-
ціональний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: 
Нагурський О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри цивільної безпеки (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України); Петрова Ж. О., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, го-
ловний науковий співробітник відділу нестаціонарного 
тепломасопереносу в процесах сушіння (Інститут техніч-
ної теплофізики НАН України). (293/11)

Шматченко Наталя Василівна, асистент кафедри 
технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 
харчоконцентратів Харківського державного універси-
тету харчування та торгівлі: «Удосконалення технології 
мармеладу желейно-фруктового з використанням плодо-
во-овочевих кріодобавок» (05.18.01 – технологія хлібопе-
карських продуктів, кондитерських виробів та харчових 
концентратів). Спецрада К 64.088.03 у Харківському дер-
жавному університеті харчування та торгівлі МОН України 
(61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-
89-79). Науковий керівник – Артамонова М. В., кандидат 
тех. наук, доцент кафедри технології хліба, кондитер-
ських, макаронних виробів та харчоконцентратів (Хар-
ківський державний університет харчування та торгівлі). 
Опоненти: Оболкіна В. І., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри хлібопекарського, кондитерського та 
бродильного виробництв (Інститут післядипломної осві-
ти Національного університету харчових технологій МОН 
України); Слащева А. В., кандидат тех. наук, доцент кафе-
дри технології в ресторанному господарстві та готельної і 

ресторанної справи (Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
МОН України, м. Кривий Ріг). (300/11)

Самчилєєв Ілля Сергійович, молодший науковий спів-
робітник кафедри аналітичної хімії та хімічної технології 
харчових добавок і косметичних засобів ДВНЗ «Укра-
їнський державний хіміко-технологічний університет»: 
«Комплексна переробка залізо- та молібденовмісної 
вторинної сировини з одержанням неорганічних сполук 
молібдену та феруму» (05.17.01 – технологія неорганіч-
них речовин). Спецрада Д 08.078.02 у ДВНЗ «Український 
державний хіміко-технологічний університет» МОН Укра-
їни (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; тел. (0562) 47-
46-70). Науковий керівник – Ніколенко М. В., доктор хім. 
наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії і хі-
мічної технології харчових добавок та косметичних засо-
бів (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет»). Опоненти: Близнюк О. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри фізичної хімії (Національ-
ний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут»); Ожередова М. А., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри хімічної інженерії і екології (Східно-
український національний університет імені Володимира 
Даля). (301/11)

Арделян Вікторія Віталіївна, аспірант Льотної акаде-
мії Національного авіаційного університету МОН Укра-
їни: «Методика забезпечення функціональної стійкості 
пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна 
на основі використання системи підтримки прийняття 
рішення» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада 
Д 26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій 
МОН України (03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. 
(044) 249-25-88). Науковий керівник – Обідін Д. М., док-
тор тех. наук, професор, ректор (ПЗВО «Українська льот-
на академія»). Опоненти: Олізаренко С. А., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, начальник науково-
дослідного відділу наукового центру (Харківський націо-
нальний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 
Міноборони України); Мартинюк О. Р., кандидат тех. наук, 
старший викладач кафедри авіації Інституту авіації та про-
типовітряної оборони (Національний університет оборони 
України імені Івана Черняховського Міноборони України). 
(328/11)

Глухенька Тетяна Анатоліївна, інженер ТОВ «Вироб-
ниче підприємство «Єконіка»: «Методи та технічні засо-
би для підвищення якості процедур системної озоноте-
рапії» (05.11.17 – біологічні та медичні прилади і систе-
ми). Спецрада Д 64.050.17 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 
706-32-13). Науковий керівник – Кіпенський А. В., доктор 
тех. наук, професор, декан факультету соціально-гумані-
тарних технологій (Національний технічний університет 
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«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Злеп-
ко С. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
біомедичної інженерії (Вінницький національний техніч-
ний університет); Носова Т. В., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри біомедичної інженерії (Харківський на-
ціональний університет радіоелектроніки). (335/11)

Банузаде Сахрагард Саід, тимчасово не працює: 
«Моделі і методи оцінювання ефективності інтеграції 
джерел розосередженої генерації в розподільні мережі» 
(05.14.02 – електричні станції, мережі і системи). Спецра-
да Д 26.187.03 в Інституті електродинаміки НАН України 
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 366-26-
86). Науковий керівник – Попов В. А., доктор тех. наук, до-
цент, в. о. завідувача кафедри електропостачання (Націо-
нальний технічний університет України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). 
Опоненти: Тугай Ю. І., доктор тех. наук, доцент, завідувач 
відділу оптимізації систем електропостачання (Інститут 
електродинаміки НАН України); Гай О. В., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри електропостачання імені 
В. М. Синькова (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України МОН України). (339/11)

Голоскокова Анна Олександрівна, старший викладач 
кафедри програмної інженерії та інформаційних техно-
логій управління Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»: «Моделі та інфор-
маційна технологія планування покращення якості про-
цесу розробки програмного забезпечення» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада Д 64.050.07 у На-
ціональному технічному університеті «Харківський по-
літехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 700-15-64). Науковий керів-
ник – Годлевський М. Д., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри програмної інженерії та інформаційних 
технологій управління (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: 
Федорович О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційних управляючих систем (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»); Шубін І. Ю., кандидат 
тех. наук, доцент, професор кафедри програмної інжене-
рії (Харківський національний університет радіоелектро-
ніки). (345/11)

Василенко Владислав Михайлович, аспірант Інсти-
туту телекомунікацій і глобального інформаційного 
простору НАН України: «Засоби адаптивного управлін-
ня системою передачі інформації в умовах апріорної 
невизначеності» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада Д 26.255.01 в Інституті телекомунікацій і гло-
бального інформаційного простору НАН України (03186, 
м. Київ, Чоколівський бульв., 13; тел. (044) 245-87-97). 
Науковий керівник – Трофимчук О. М., доктор тех. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, директор 

(Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного 
простору НАН України). Опоненти: Оксіюк О. Г., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та 
захисту інформації (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Семко В. В., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри інформаційної та кіберне-
тичної безпеки (Київський університет імені Бориса Грін-
ченка). (346/11)

Комаров Віктор Володимирович, старший фахі-
вець із закупівель ТОВ «Данон Дніпро»: «Методика ви-
значення параметрів системи «співвісний повітряний 
гвинт – дозвуковий вхідний пристрій» силової установки 
з турбогвинтовентиляторним двигуном» (05.05.03 – дви-
гуни та енергетичні установки). Спецрада К 17.740.01 у 
ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
«Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка» (69068, м. За-
поріжжя, вул. Іванова, 2; тел. (061) 720-44-24, (099) 266-
35-57). Науковий керівник – Кравченко І. Ф., доктор тех. 
наук, генеральний конструктор, директор ДП «Запорізь-
ке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» іме-
ні академіка О. Г. Івченка». Опоненти: Расстригін О. О., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, голов-
ний науковий співробітник (Центральний НДІ озброєння 
та військової техніки Збройних сил України Міноборони 
України); Лобунько О. П., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник, начальник НДВ експлуатації 
авіаційних двигунів (Державний НДІ авіації Міноборони 
України). (352/11)

Лісовська Тетяна Олегівна, асистент кафедри харчо-
вої біотехнологїї і хімії Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя МОН України: 
«Технологія бісквітного напівфабрикату з використанням 
борошна кукурудзяного екструдованого» (05.18.16 – тех-
нологія харчової продукції). Спецрада Д 64.088.01 у Хар-
ківському державному університеті харчування та торгівлі 
МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. 
(057) 336-89-79). Науковий керівник – Чорна Н. В., канди-
дат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології харчу-
вання (Харківський державний університет харчування та 
торгівлі МОН України). Опоненти: Дорохович В. В., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри технології хлібопе-
карських і кондитерських виробів (Національний універ-
ситет харчових технологій МОН України); Постнова О. М., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри технологій 
переробних і харчових виробництв (Харківський націо-
нальний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка МОН України). (353/11)

Бойко Ігор Андрійович, заступник начальника цеху 61 
з технічної частини АТ «Мотор Січ»: «Підвищення дина-
мічної якості високошвидкісних багатоцільових верста-
тів» (05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати 
та інструменти). Спецрада К 14.052.02 у Житомирсько-
му державному технологічному університеті МОН Украї-
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ни (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел./факс 
(0412) 24-14-22). Науковий керівник – Івщенко Л. Й., док-
тор тех. наук, професор, директор Машинобудівного ін-
ституту, професор кафедри металорізальних верстатів та 
інструментів (Запорізький національний технічний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Залога В. О., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технології машино-
будування, верстатів та інструментів (Сумський держав-
ний університет МОН України); Кузнєцов Ю. М., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри конструювання 
верстатів та машин (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського» МОН України). (363/11)

Нікульченко Артем Олександрович, асистент кафедри 
комп’ютерної математики та аналізу даних Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний ін-
ститут»: «Методи та інформаційна технологія децентра-
лізованого гарантуючого керування запасами у мережах 
поставок з невизначеними запізнюваннями» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада Д 64.050.07 у Націо-
нальному технічному університеті «Харківський політех-
нічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кир-
пичова, 2; тел. (057) 700-15-64). Науковий керівник – До-
рофєєв Ю. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
системного аналізу та інформаційно-аналітичних техно-
логій (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Чалий С. Ф., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних 
управляючих систем (Харківський національний універ-
ситет радіоелектроніки); Вартанян В. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»). (366/11)

Толстих Єлизавета Геннадіївна, старший викладач 
кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелек-
тронних систем Харківського національного університету 
радіоелектроніки МОН України: «Удосконалення моделей 
та методів радіоакустичного зондування атмосфери» 
(05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Спецра-
да Д 64.052.03 у Харківському національному університеті 
радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 14; тел. 702-10-16). Науковий керівник – Карта-
шов В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних сис-
тем (Харківський національний університет радіоелектро-
ніки МОН України). Опоненти: Баришев І. В., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри аерокосмічних радіо-
електронних систем (Національний аерокосмічний універ-
ситет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» МОН України); Єфімов В. Б., кандидат фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу дистанційного зондування Землі (Ін-
ститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН 
України). (369/11)

Ємел’янова Тетяна Анатоліївна, старший викладач 
кафедри будівельної механіки Одеської державної ака-
демії будівництва та архітектури: «Напружено-деформо-
ваний стан та несуча здатність тришарових оболонок» 
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). 
Спецрада Д 41.085.01 в Одеській державній академії бу-
дівництва та архітектури МОН України (65029, м. Одеса, 
вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий ке-
рівник – Сур’янінов М. Г., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри будівельної механіки (Одеська дер-
жавна академія будівництва та архітектури). Опоненти: 
Гришин А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри теоретичної та прикладної механіки (Одеський 
національний морський університет); Мельник О. С., 
кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри 
професійної освіти та технологій за профілями (Уман-
ський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини). (374/11)

Рибалка Антон Олексійович, провідний інженер на-
уково-дослідного центру ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА»: «Ди-
наміка і міцність наносупутника PolyItan-2-SAU на етапі 
виведення» (05.02.09 – динаміка і міцність машин). Спец-
рада Д 26.002.01 у Національному технічному універ-
ситеті України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. 
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – 
Цибенко О. С., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опо-
ненти: Бовсуновський А. П., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри машинобудування, стандартизації та 
сертифікації обладнання (Національний університет хар-
чових технологій); Маслов Б. П., доктор фіз.-мат. наук, 
головний науковий співробітник (Інститут механіки імені 
С. П. Тимошенка НАН України). (376/11)

Аболіхіна Олена Вікторівна, завідувач лаборато-
рії фрактографії ДП «Антонов»: «Матеріалознавчі ас-
пекти утворення та еволюції дефектів, що визначають 
ресурс експлуатації алюмінієвих конструкцій літаків» 
(05.16.01 – металознавство та термічна обробка мета-
лів). Спецрада Д 26.002.12 у Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, 
просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий 
керівник – Чернега С. М., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри металознавства та термічної оброб-
ки металів (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського»). Опоненти: Пригунова А. Г., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу фі-
зико-технологічних процесів литва алюмінієвих сплавів 
(Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН 
України); Подрезов Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, стар-
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ший науковий співробітник, завідувач відділу фазових 
перетворень (Інститут проблем матеріалознавства імені 
І. М. Францевича НАН України). (379/11)

Капустянський Андрій Олександрович, аспірант кафе-
дри теоретичної і промислової теплотехніки Національ-
ного технічного університету України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Підвищення 
енерго-екологічної ефективності котельних установок 
при спалюванні непроектних видів палива» (05.14.06 – 
технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). 
Спецрада Д 26.002.09 у Національному технічному уні-
верситеті України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. 
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – 
Варламов Г. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри теоретичної і промислової теплотехніки (На-
ціональний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: 
Вольчин І. А., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут 
вугільних енерготехнологій НАН України); Кравець Т. Ю., 
кандидат тех. наук, доцент, заступник завідувача кафедри 
теплоенергетики, теплових та атомних електричних стан-
цій (Національний університет «Львівська політехніка»). 
(380/11)

Ключник Сергій Владиславович, завідувач лабора-
торії кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 
Дніпропетровського національного університету заліз-
ничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: 
«Напружено-деформований стан балок проїзної частини 
поверхового сполучення металевих мостів» (05.23.01 – 
будівельні конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 
08.085.02 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія бу-
дівництва та архітектури» МОН України (49600, м, Дніпро, 
вул. Чернишевського, 24-а; тел. (0562) 46-44-51). Науко-
вий керівник – Марочка В. В., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри мостів та тунелів (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна МОН України). Опоненти: 
Редченко В. П., доктор тех. наук, директор (Приватне спе-
ціалізоване підприємство «Мост-сервіс»); Линник Г. О., 
кандидат тех. наук, заступник начальника (Департамент 
колії та споруд ПАТ «Укрзалізниця»). (381/11)

Трофименко Ірина Валеріївна, асистент кафедри суд-
нових енергетичних установок, допоміжних механізмів 
суден та їх експлуатації Державного університету інфра-
структури та технологій: «Підвищення навігаційної без-
пеки судноводіння на основі врахування тропосферного 
впливу в суднових радіолокаційних системах» (05.22.13 – 
навігація та управління рухом). Спецрада К 23.144.01 у 
Льотній академії Національного авіаційного університе-
ту МОН України (25005, м. Кропивницький, вул. Добро-
вольського, 1-а; тел. (0522) 34-40-39). Науковий керів-

ник – Тимощук О. М., доктор тех. наук, доцент, директор 
Інституту водного транспорту (Державний університет 
інфраструктури та технологій МОН України). Опоненти: 
Тимочко О. І., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри повітряної навігації та бойового управління авіа- 
цією (Харківський національний університет Повітря-
них Сил імені Івана Кожедуба Міноборони України); Паш-
ков Д. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосміч-
них технологій (Державна екологічна академія післядиплом-
ної освіти та управління Мінекології України). (383/11)

Дікова Юлія Леонідівна, старший викладач кафедри 
комп’ютерної інженерії ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет»: «Підсистеми інформаційно-ви-
мірювальних комплексів вугільних шахт для діагности-
ки та прогнозування виробничих процесів» (05.13.05 – 
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 
11.052.03 у ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» МОН України (85300, м. Покровськ, площа 
Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). Науковий керівник – 
Федоров Є. Є., доктор тех. наук, доцент, професор кафе-
дри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних сис-
тем (Черкаський державний технологічний університет). 
Опоненти: Семенов С. Г., доктор тех. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач кафедри обчислювальної тех-
ніки та програмування (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); 
Кудерметов Р. К., кандидат тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри комп’ютерних систем та мереж (Запорізький на-
ціональний технічний університет МОН України). (386/11)

Осташко Ігор Олександрович, асистент кафедри об-
ладнання хімічних виробництв Українського державного 
хіміко-технологічного університету: «Обґрунтування па-
раметрів відцентрового млина та процесів подрібнювання 
твердих залишків піролізу зношених шин» (05.05.13 – 
машини та апарати хімічних виробництв). Спецрада Д 
26.002.05 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 керівник – Виногра-
дов Б. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
обладнання хімічних виробництв (ДВНЗ «Український 
державний хіміко-технологічний університет»). Опонен-
ти: Карвацький А. Я., доктор тех. наук, професор кафедри 
хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Наду-
тий В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу 
механіки машин і процесів переробки мінеральної сиро-
вини (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова 
НАН України). (395/11)

Звягінцева-Семенець Юлія Петрівна, завідувач лабо-
раторії кафедри технології хлібопекарських і кондитер-



37

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИСТОПАД '18

ських виробів Національного університету харчових тех-
нологій: «Удосконалення технології низькокалорійних 
кремів із збитих вершків шляхом використання гідроко-
лоїдів та цукрів» (05.18.01 – технологія хлібопекарських 
продуктів, кондитерських виробів та харчових концен-
тратів). Спецрада Д 26.058.06 у Національному універ-
ситеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий 
керівник – Камбулова Ю. В., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри технології хлібопекарських і конди-
терських виробів (Національний університет харчових 
технологій). Опоненти: Шаніна О. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри технологій переробних 
і харчових виробництв (Харківський національний тех-
нічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка МОН України); Макарова О. В., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри технології хліба, кон-
дитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 
(Одеська національна академія харчових технологій 
МОН України). (417/11)

Ізмайлова Олена Олександрівна, асистент кафедри 
технологій переробних і харчових виробництв Харків-
ського національного технічного університету сільсько-
го господарства імені Петра Василенка: «Удосконалення 
технології пшеничних зернових пластівців підвищеної біо-
логічної цінності» (05.18.02 – технологія зернових, бобо-
вих, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних 
культур). Спецрада Д 26.058.06 у Національному універ-
ситеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий 
керівник – Фоміна І. М., кандидат тех. наук, доцент, до-
цент кафедри технологій переробних і харчових вироб-
ництв (Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка). Опо-
ненти: Верещинський О. П., доктор тех. наук, генеральний 
директор (ТОВ «ОЛИС»); Новіков В. В., кандидат тех. наук, 
старший викладач кафедри технології зберігання і пере-
робки зерна (Уманський національний університет садів-
ництва МОН України). (418/11)

Халікова Есьма Фаїківна, асистент кафедри експер-
тизи харчових продуктів Національного університету хар-
чових технологій: «Забезпечення тривалості зберігання 
хлібобулочних виробів з пшеничного борошна застосу-
ванням комплексних поліпшувачів» (05.18.01 – техноло-
гія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та 
харчових концентратів). Спецрада Д 26.058.06 у Націо-
нальному університеті харчових технологій МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-
60-00). Науковий керівник – Білик О. А., кандидат тех. 
наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кон-
дитерських виробів (Національний університет харчових 
технологій). Опоненти: Шаніна О. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри технологій переробних 
і харчових виробництв (Харківський національний тех-

нічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка МОН України); Капрельянц Л. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри біохімії, мікробіології 
та фізіології харчування (Одеська національна академія 
харчових технологій МОН України). (419/11)

Балабай Катерина Сергіївна, асистент кафедри тех-
нологій переробки плодів, овочів і молока Харківського 
державного університету харчування та торгівлі: «Тех-
нологія заморожених та порошкоподібних дрібнодис-
персних добавок і оздоровчих продуктів із інуліновмісної 
сировини з використанням кріодеструкції та механоакти-
вації» (05.18.13 – технологія консервованих і охолодже-
них харчових продуктів). Спецрада К 64.088.03 у Харків-
ському державному університеті харчування та торгівлі 
МОН України (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. 
(057) 336-89-79). Науковий керівник – Погарська В. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри техноло-
гій переробки плодів, овочів і молока (Харківський дер-
жавний університет харчування та торгівлі). Опоненти: 
Д’яконова А. К., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри готельно-ресторанного бізнесу (Одеська націо-
нальна академія харчових технологій МОН України); Хо-
мич Г. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
технологій харчових виробництв і ресторанного госпо-
дарства (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі»). (421/11)

Фещук Юрій Леонідович, старший науковий співро-
бітник відділу нормативно-правового забезпечення НДЦ 
технічного регулювання Українського науково-дослідного 
інституту цивільного захисту: «Прогнозування вогнестій-
кості дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням» 
(21.06.02 – пожежна безпека). Спецрада К 35.874.01 у 
Львівському державному університеті безпеки життєді-
яльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул. Клепарів-
ська, 35; тел. (032) 233-24-79). Науковий керівник – Ніж-
ник В. В., кандидат тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, начальник НДЦ технічного регулювання (Український 
НДІ цивільного захисту). Опоненти: Демчина Б. Г., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри будівельних кон-
струкцій та мостів (Національний університет «Львівська 
політехніка»); Швиденко А. В., кандидат тех. наук, доцент, 
начальник кафедри організації заходів цивільного захис-
ту (Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захис-
ту України). (440/11)

Харишин Дем’ян Васильович, викладач кафедри лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій Львівського дер-
жавного університету безпеки життєдіяльності: «Вплив 
конструктивних особливостей та теплофізичних характе-
ристик бетону і металу на вогнестійкість трубобетонних 
конструкцій» (21.06.02 – пожежна безпека). Спецрада К 
35.874.01 у Львівському державному університеті безпе-
ки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, вул. 
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Клепарівська, 35; тел. (032) 233-24-79). Науковий керів-
ник – Семерак М. М., доктор тех. наук, професор, лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафе-
дри теплоенергетики, теплових та атомних електричних 
станцій (Національний університет «Львівська політехні-
ка»). Опоненти: Поздєєв С. В., доктор тех. наук, професор, 
головний науковий співробітник (Черкаський інститут по-
жежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України); Шналь Т. М., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри будівельних кон-
струкцій та мостів (Національний університет «Львівська 
політехніка»). (441/11)

Пархоменко Володимир-Петро Олегович, ад’юнкт 
денної форми навчання докторантури, ад’юнктури Львів-
ського державного університету безпеки життєдіяльнос-
ті: «Підвищення пожежної безпеки матеріалів на осно-
ві епоксіамінних композицій модифікованих купрум(ІІ) 
гексафлуорсилікатом» (21.06.02 – пожежна безпека). 
Спецрада К 35.874.01 у Львівському державному універ-
ситеті безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, 
м. Львів, вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 233-24-79). 
Науковий керівник – Лавренюк О. І., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри процесів горіння та загальної 
хімії (Львівський державний університет безпеки жит-
тєдіяльності). Опоненти: Кірєєв О. О., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри спеціальної хімії та хімічної 
технології (Національний університет цивільного захисту 
України); Маладика І. Г., кандидат тех. наук, доцент, на-
чальник факультету оперативно-рятувальних сил (Чер-
каський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чор-
нобиля Національного університету цивільного захисту 
України). (442/11)

Приходченко Сергій Дмитрович, асистент кафедри 
програмного забезпечення комп’ютерних систем Націо-
нального технічного університету «Дніпровська політехні-
ка» МОН України: «Багатокритерійна ідентифікація стану 
та керування гідротранспортом збагачувальної фабрики 
на основі нейроподібної структури» (05.13.07 – автомати-
зація процесів керування, 15 – автоматизація та приладо-
будування). Спецрада Д 09.052.03 у ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» МОН України (50027, м. Кри-
вий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11; тел. (056) 409-06-06). 
Науковий керівник – Мещеряков Л. І., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри програмного забезпечення 
комп’ютерних систем (Національний технічний універси-
тет «Дніпровська політехніка» МОН України). Опоненти: 
Кондратець В. О., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри автоматизації виробничих процесів (Централь-
ноукраїнський національний технічний університет МОН 
України); Головко В. І., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри автоматизації виробничих процесів (На-
ціональна металургійна академія України МОН України). 
(443/11)

Красножон Олексій Васильович, старший викладач ка-
федри біомедичних радіоелектронних апаратів та систем 
Чернігівського національного технологічного університе-
ту: «Інформаційна технологія первинної обробки даних 
при управлінні фотоелектричними перетворювачами» 
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 79.051.03 
у Чернігівському національному технологічному універси-
теті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; 
тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник – Іванець С. А., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри біомедич-
них радіоелектронних апаратів та систем (Чернігівський 
національний технологічний університет). Опоненти: Го-
луб С. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
інтелектуальних систем прийняття рішень (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького); 
Опанасенко В. М., доктор тех. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки 
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). 
(444/11)

Карпачев Ігор Ігорович, інженер Datascope System 
LTD, Hawarden, UK: «Інформаційна технологія забезпечен-
ня функціональної безпеки мобільних застосувань ресур-
сами операційної системи Android» (05.13.06 – інформа-
ційні технології). Спецрада К 79.051.03 у Чернігівському 
національному технологічному університеті МОН України 
(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-
03). Науковий керівник – Казимир В. В., доктор тех. наук, 
професор, проректор з наукової роботи (Чернігівський 
національний технологічний університет). Опоненти: 
Бісікало О. В., доктор тех. наук, професор, декан факуль-
тету комп’ютерних систем і автоматики (Вінницький на-
ціональний технічний університет); Стеценко І. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизованих 
систем обробки інформації та управління (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (445/11)

Грушко Світлана Сергіївна, старший викладач ка-
федри комп’ютерних систем та мереж Запорізького 
національного технічного університету: «Методи змен-
шення апаратурних витрат для суміщених мікропрограм-
них автоматів на мікросхемах програмованої логіки» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спец-
рада Д 11.052.03 у ДВНЗ «Донецький національний тех-
нічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, 
площа Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09). Науковий 
керівник – Зеленьова І. Я., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж (Запо-
різький національний технічний університет). Опоненти: 
Мусієнко М. П., доктор тех. наук, професор кафедри 
комп’ютерної інженерії (Чорноморський державний уні-
верситет імені Петра Могили); Защолкін К. В., кандидат 
тех. наук, доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних 
систем та мереж (Одеський національний політехнічний 
університет). (503/11)
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Тонкачеєв Віталій Геннадійович, асистент кафедри 
металевих та дерев’яних конструкцій Київського націо-
нального університету будівництва і архітектури: «Ефек-
тивні купола зі сталевих гнутозварних замкнутих профілів 
з вузлами підвищеної жорсткості» (05.23.01 – будівельні 
конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 26.056.04 у 
Київському національному університеті будівництва і ар-
хітектури МОН України (03037, м. Київ, Повітрофлотський 
просп., 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник – 
Білик С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
металевих та дерев’яних конструкцій (Київський націо-
нальний університет будівництва і архітектури МОН Укра-
їни). Опоненти: Лапенко О. І., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва 
(Національний авіаційний університет МОН України); 
Гібаленко О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструк-
ції (Приазовський державний технічний університет МОН 
України). (505/11)

Пашинський Микола Вікторович, аспірант денної фор-
ми навчання Центральноукраїнського національного тех-
нічного університету: «Територіальне районування кліма-
тичних навантажень і впливів на будівельні конструкції» 
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). 
Спецрада Д 41.085.01 в Одеській державній академії бу-
дівництва та архітектури МОН України (65029, м. Одеса, 
вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий керів-
ник – Філімоніхін Г. Б., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри деталей машин і прикладної механіки 
(Центральноукраїнський національний технічний універ-
ситет). Опоненти: Пічугін С. Ф., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та 
пластмас (Полтавський національний технічний універ-
ситет імені Юрія Кондратюка); Пушкар Н. В., кандидат 
тех. наук, доцент, професор кафедри залізобетонних 
конструкцій та транспортних споруд (Одеська державна 
академія будівництва та архітектури). (509/11)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Щербина Євгенія Володимирівна, лаборант кафедри 

плодоовочівництва і зберігання Харківського національ-
ного аграрного університету імені В. В. Докучаєва: «Енер-
гоефективні елементи технології вирощування капусти 
кольрабі в Лівобережному Лісостепу України» (06.01.06 – 
овочівництво). Спецрада Д 65.357.01 в Інституті овочів-
ництва і баштанництва НААН України (62487, Харківська 
обл., сел. Селекційне, вул. Інститутська, 1; тел. (057) 748-
91-91). Науковий керівник – Яровий Г. І., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри плодоовочівництва і збе-
рігання (Харківський національний аграрний університет 
імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Хареба В. В., доктор с.-г. 
наук, професор, академік НААН України, заступник ака-
деміка-секретаря Відділення аграрної економіки і продо-
вольства (Апарат президії НААН України); Щербина С. О., 
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, стар-

ший науковий співробітник лабораторії адаптивного ово-
чівництва, зберігання і стандартизації (Інститут овочівни-
цтва і баштанництва НААН України). (213/11)

Зінченко Євгенія Василівна, головний спеціаліст від-
ділу контролю в насінництві та розсадництві управління 
фітосанітарної безпеки Головного управління Держслуж-
би України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів у Харківській області: «Елементи сор-
тової технології виробництва продукції баклажана в Ліво-
бережному Лісостепу України» (06.01.06 – овочівництво). 
Спецрада Д 65.357.01 в Інституті овочівництва і баштан-
ництва НААН України (62487, Харківська обл., сел. Селек-
ційне, вул. Інститутська, 1; тел. (057) 748-91-91). Науко-
вий керівник – Шабетя О. М., доктор с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
лабораторії селекції пасльонових і гарбузових культур 
(Інститут овочівництва і баштанництва). Опоненти: Уля-
нич О. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
овочівництва (Уманський національний університет садів-
ництва МОН України); Лебединський І. В., кандидат с.-г. 
наук, доцент, доцент кафедри плодоовочівництва і збе-
рігання (Харківський національний аграрний університет 
імені В. В. Докучаєва МОН України). (214/11)

Сергєєв Леонід Аркадійович, заступник директора з 
науково-виробничої роботи Інституту зрошуваного зем-
леробства НААН України: «Насіннєва продуктивність 
пшениці озимої залежно від удобрення та захисту рос-
лин в умовах півдня України» (06.01.05 – селекція і на-
сінництво). Спецрада К 67.379.01 в Інституті зрошуваного 
землеробства НАН України (73483, м. Херсон, сел. Над-
дніпрянське; тел./факс (0552) 36-24-40, тел. (0552) 36-11-
96). Науковий керівник – Вожегова Р. А., доктор с.-г. наук, 
професор, член-кореспондент НААН України, директор 
(Інститут зрошуваного землеробства НААН України). Опо-
ненти: Базалій В. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач 
кафедри рослинництва, генетики, селекції та насінництва 
(ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 
МОН України); Голуб Є. А., кандидат с.-г. наук, старший 
науковий співробітник відділу селекції та насінництва 
пшениці (Селекційно-генетичний інститут – Національний 
центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України). 
(215/11)

Гончаренко Олександр Леонідович, начальник відділу 
по роботі в Херсонській області ПАТ «Аграрний фонд»: 
«Ефективність методів добору у базовому насінництві 
сортів пшениці м’якої озимої за різних умов вирощуван-
ня на півдні України» (06.01.05 – селекція і насінництво). 
Спецрада К 67.379.01 в Інституті зрошуваного землероб-
ства НАН України (73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське; 
тел./факс (0552) 36-24-40, тел. (0552) 36-11-96). Науко-
вий керівник – Вожегова Р. А., доктор с.-г. наук, профе-
сор, член-кореспондент НААН України, директор (Інститут 
зрошуваного землеробства НААН України). Опоненти: 
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Кириленко В. В., доктор с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник лабораторії 
селекції озимої пшениці (Миронівський інститут пшениці 
імені В. М. Ремесла НААН України); Цілинко М. І., канди-
дат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії насінництва (Інститут рису НААН України). 
(216/11)

Шевченко Наталія Василівна, асистент кафедри 
рослинництва, селекції та біоенергетичних культур Він-
ницького національного аграрного університету: «Вплив 
технологічних прийомів вирощування на продуктивність 
гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умо-
вах Лісостепу правобережного» (06.01.09 – рослинни-
цтво). Спецрада Д 71.831.01 у Подільському державному 
аграрно-технічному університеті МОН України (32316, 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел. 
(03849) 2-52-18). Науковий керівник – Мазур В. А., кан-
дидат с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва, селекції 
та біоенергетичних культур, ректор (Вінницький націо-
нальний аграрний університет МОН України). Опоненти: 
Гораш О. С., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафе-
дри рослинництва, селекції та насінництва (Подільський 
державний аграрно-технічний університет МОН України); 
Присяжнюк О. І., кандидат с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії математичного мо-
делювання та інформаційних технологій (Інститут біо-
енергетичних культур і цукрових буряків НААН України). 
(229/11)

Градович Ніна Ігорівна, асистент кафедри екології 
Львівського національного університету ветеринарної ме-
дицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Динаміка 
вмісту Плюмбуму та Кадмію в штучних гідроекосистемах 
та організмі Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes і 
способи його корекції» (03.00.16 – екологія). Спецрада 
К 36.814.04 у Львівському національному аграрному уні-
верситеті МОН України (80381, Львівська область, м. Дуб-
ляни; тел. (032) 224-29-19). Науковий керівник – Пара-
няк Р. П., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
екології (Львівський національний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). 
Опоненти: Стапай П. В., доктор с.-г. наук, професор, про-
фесор кафедри тваринництва і кормовиробництва (Львів-
ський національний аграрний університет); Пічура В. І., 
доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри екології 
та сталого розвитку імені професора Ю. В. Пилипенка 
(ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»). 
(294/11)

Юзюк Сергій Миколайович, науковий співробітник 
лабораторії біотехнології картоплі Інституту зрошуваного 
землеробства НААН України: «Продуктивність картоплі на 
краплинному зрошенні за різних умов зволоження та спо-
собів удобрення на півдні України» (06.01.02 – сільсько-
господарські 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 – Балашова Г. С., доктор с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабора-
торії біотехнології картоплі (Інститут зрошуваного зем-
леробства НААН України»). Опоненти: Вожегов С. Г., док-
тор с.-г. наук, старший науковий співробітник, старший 
науковий співробітник відділу технології (Інститут рису 
НААН України); Васюта В. В., доктор с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник 
відділу зрошення та дренажу (Інститут водних проблем і 
меліорації НААН України). (338/11)

Безпалько Валентина Василівна, старший викладач 
кафедри агротехнологій та екології Харківського націо-
нального технічного університету сільського господарства 
імені Петра Василенка МОН України: «Екологічно безпечні 
способи підвищення урожайності пшениці озимої та яч-
меню ярого в умовах східної частини Лісостепу України» 
(06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 64.366.01 в Інсти-
туті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України (61060, 
м. Харків, просп. Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, 
(098) 94-94-524). Науковий керівник – Буряк Ю. І., кан-
дидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступ-
ник директора з науково-виробничої та господарської ді-
яльності (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 
України). Опоненти: Рожков А. О., доктор с.-г. наук, про-
фесор, завідувач кафедри рослинництва (Харківський 
національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва 
МОН України); Собко М. Г., кандидат с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи (Інститут сільського господарства Північного Схо-
ду НААН України). (389/11)

Гудим Олена Володимирівна, асистент кафедри гене-
тики, селекції та насінництва Харківського національного 
аграрного університету імені В. В. Докучаєва МОН Укра-
їни: «Мінливість ознак в мутантних поколіннях амаранту 
під дією гама-опромінення» (06.01.05 – селекція і насін-
ництво). Спецрада Д 64.366.01 в Інституті рослинництва 
імені В. Я. Юр’єва НААН України (61060, м. Харків, просп. 
Московський, 142; тел. (057) 392-11-87, (098) 94-94-524). 
Науковий керівник – Гопцій Т. І., доктор с.-г. наук, профе-
сор, завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва 
(Харківський національний аграрний університет імені 
В. В. Докучаєва МОН України). Опоненти: Вировець В. Г., 
доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співро-
бітник відділу селекції та насінництва конопель (Інститут 
луб’яних культур НААН України); Сергієнко О. В., кандидат 
с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабо-
раторії селекції пасльонових і гарбузових культур (Інсти-
тут овочівництва і баштанництва НААН України). (394/11)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Вітенко Захар Романович, аспірант кафедри історії 

та археології слов’ян Національного педагогічного уні-
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верситету імені М. П. Драгоманова: «Міжнародні зв’язки 
профспілок України у 20-х – 30-х рр. XX ст.» (07.00.01 – 
історія України). Спецрада Д 26.053.02 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-
11-08). Науковий керівник – Журба М. А., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри історії та археології 
слов’ян (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Телячий Ю. В., доктор іс-
тор. наук, професор, директор департаменту контролю у 
сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих 
(Державна служба якості України); Костюк Є. С., канди-
дат істор. наук, помічник-консультант народного депутата 
України Апарату Верховної Ради України. (7/11)

Гуменюк Вікторія Вікторівна, завідувач навчальної 
лабораторії кафедри всесвітньої історії Донецького на-
ціонального університету імені Василя Стуса, м. Вінниця: 
«Повсякденне життя сільського населення етноспільнот 
Півдня України (20-ті – перша половина 30-х рр. XX ст.)» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.053.02 у На-
ціональному педагогічному університеті імені М. П. Дра-
гоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9; 
тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – Журба М. А., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії 
та археології слов’ян (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Марчук В. В., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри політич-
них інститутів і процесів (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника); Срібна М. А., канди-
дат істор. наук, провідний науковий співробітник (Націо-
нальний відділ історії незалежної України Національного 
музею історії України). (8/11)

Вишня Ірина Андріївна, вчитель історії у приватному 
закладі освіти «Гімназія Кларіс Вербіс»: «Українсько-мол-
довські відносини у 1991 – 2014 рр.» (07.00.02 – всесвітня 
історія). Спецрада К 26.259.01 у ДУ «Інститут всесвітньої 
історії НАН України» (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 
5; тел. (044) 235-44-99). Науковий керівник – Держа-
люк М. С., доктор істор. наук, провідний науковий спів-
робітник відділу історії нових незалежних держав (ДУ 
«Інститут всесвітньої історії НАН України»). Опоненти: 
Рендюк Т. Г., доктор істор. наук, професор, пенсіонер; 
Тучинський В. А., кандидат істор. наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського). (37/11)

Поліщук Юрій Адамович, викладач циклової комісії 
загальноосвітніх та суспільних дисциплін Чигиринського 
економіко-правового коледжу Уманського національного 
університету садівництва: «Мирон Кордуба – історіограф, 
джерелознавець, археограф» (07.00.06 – історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). 
Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному 
університеті імені Богдана Хмельницького МОН Украї-

ни (18031, м. Черкаси, бульв. Тараса Шевченка, 81; тел. 
35-28-50). Науковий керівник – Корновенко С. В., доктор 
істор. наук, професор, професор кафедри археології та 
спеціальних галузей історичної науки (Черкаський на-
ціональний університет імені Богдана Хмельницького). 
Опоненти: Тельвак В. В., доктор істор. наук, професор 
кафедри давньої історії України та спеціальних історич-
них дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка); Педич В. П., кандидат 
істор. наук, доцент, доцент кафедри історії та політології 
(Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу). (38/11)

Качан Юлія Вікторівна, аспірант кафедри історії Укра-
їни Запорізького національного університету: «Еволюція 
селянської сім’ї південноукраїнського регіону в контек-
сті модернізаційних процесів кінця XIX – першої чверті 
XX ст.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 17.051.01 
у Запорізькому національному університеті МОН України 
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 
764-45-46). Науковий керівник – Лях С. Р., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри історії України (За-
порізький національний університет). Опоненти: Прий-
мак О. М., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри 
соціальної філософії та управління (Запорізький націо-
нальний університет); Петренко І. М., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних 
наук (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі»). (39/11)

Каран Дмитро Борисович, науковий співробітник Ін-
ституту культурології Національної академії мистецтв 
України: «Костянтин Харлампович (1870 – 1932): особис-
тість, науковець, громадський діяч» (07.00.01 – історія 
України). Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України 
НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. 
278-53-32). Науковий керівник – Гуржій О. І., доктор істор. 
наук, головний науковий співробітник (Інститут історії 
України НАН України). Опоненти: Синявська Л. І., доктор 
істор. наук, доцент, професор кафедри історії України ННІ 
історії і філософії (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького МОН України); Ковален-
ко О. Б., кандидат істор. наук, професор, директор ННІ іс-
торії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревсько-
го (Національний університет «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка МОН України). (50/11)

Шадріна Оксана Володимирівна, науковий співробіт-
ник сектору наукової бібліографії та біографістики Націо-
нальної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН 
України: «П. І. Гавсевич (1883 – 1920) – вчений та організа-
тор дослідництва з культури лікарських рослин в Україні» 
(07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада Д 26.373.01 
у Національній науковій сільськогосподарській бібліоте-
ці НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; 
тел. (044) 258-21-45). Науковий керівник – Вергунов В. А., 
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доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, 
директор (Національна наукова сільськогосподарська 
бібліотека НААН України). Опоненти: Гамалія В. М., док-
тор істор. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
кафедри філософії та історії науки і техніки (Державний 
університет інфраструктури та технологій МОН України); 
Ожерельєва В. М., кандидат істор. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач сектору науково-технічного 
забезпечення з бібліотечних досліджень (Інститут рос-
линництва імені В. Я. Юр’єва НААН України). (52/11)

Сергєєва Ірина Леонідівна, молодший науковий спів-
робітник лабораторії інтродукції та зберігання Інституту 
рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України: «Профе-
сор Б. К. Єнкен (1873 – 1943) – вчений, педагог, органі-
затор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи 
(перша половина XX століття)» (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 – Вергунов В. А., доктор с.-г. наук, про-
фесор, академік НААН України, директор (Національна 
наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України). 
Опоненти: Литвинко А. С., доктор істор. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу історії та соціології науки і техніки (ДУ «Інститут 
досліджень науково-технічного потенціалу та історії на-
уки імені Г. М. Доброва НАН України»); Пильтяй О. М., 
кандидат істор. наук, старший викладач кафедри теорії 
і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки 
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди» МОН України). 
(55/11)

Артамонова Ксенія Юріївна, фізична особа-підприє-
мець: «Кіпрська православна церква в суспільно-політич-
ному житті греків-кіпріотів (1878 – 1933 рр.)» (07.00.02 – 
всесвітня історія). Спецрада Д 08.051.14 у Дніпровсько-
му національному університеті імені Олеся Гончара 
МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 
(056) 374-98-00). Науковий керівник – Тумаков О. І., кан-
дидат істор. наук, доцент, доцент кафедри нової та новіт-
ньої історії (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). Опоненти: Потрашков С. В., доктор істор. 
наук, професор, професор кафедри історії, музеєзнав-
ства та пам’яткознавства (Харківська державна академія 
культури); Араджионі М. А., кандидат істор. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу Євразійського степу (Інститут сходознавства імені 
А. Ю. Кримського НАН України). (79/11)

Мерінг Василь Олександрович, науковий співробіт-
ник міського музею «Духовні скарби України»: «Родина 
Мерінгів в освітньому та громадському житті України 
другої половини XIX – початку XX століття» (07.00.01 – іс-
торія України). Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» МОН України (08401, м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567)5-63-
86). Науковий керівник – Конта Р. М., доктор істор. наук, 
доцент, професор кафедри етнології та краєзнавства 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). Опоненти: Кучер В. І., доктор істор. 
наук, професор, головний науковий співробітник Інсти-
туту історії аграрної науки, освіти і техніки (Національна 
наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України); 
Казакевич О. М., кандидат істор. наук, доцент, доцент 
кафедри джерелознавства та спеціальних історичних 
дисциплін (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова МОН України). (102/11)

Ніколайчук Дмитрій Олександрович, аспірант відді-
лу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії 
України НАН України: «Київська губернська адміністрація 
(1860-ті – 1917 р.): повноваження, структура, кадровий 
склад» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.235.01 
в Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ, 
вул. М. Грушевського, 4; тел. 278-53-32). Науковий керів-
ник – Рубльов О. С., доктор істор. наук, професор, учений 
секретар (Інститут історії України НАН України). Опонен-
ти: Коляда І. А., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри методики навчання суспільно-політичних дис-
циплін і ґендерної освіти (Національний педагогічний уні-
верситет імені М. П. Драгоманова МОН України); Ільниць-
кий І. В., кандидат істор. наук, викладач-методист (ДВНЗ 
«Калуський політехнічний коледж»). (128/11)

Погуляєв Олександр Ігорович, вчитель історії та пра-
вознавства Непедівського ЗНВК І – ІІІ ступенів Козятин-
ського району Вінницької області: «Етнічні меншини 
Правобережної України в період Української революції 
1917 – 1921 рр.» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
К 26.133.02 у Київському університеті імені Бориса Грін-
ченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; 
тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Кордон М. В., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історії Укра-
їни (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Левітас Ф. Л., доктор істор. наук, про-
фесор, завідувач кафедри історичної та громадянської 
освіти (Київський університет імені Бориса Грінченка); 
Устименко В. М., кандидат істор. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу істо-
рії Української революції (1917 – 1921 рр.) (Інститут історії 
України НАН України). (130/11)

Мерімерін Євген Олегович, юрист ТОВ «Будпроф»: 
«Суспільно-політичні процеси та збройні конфлікти в 
Гетьманщині середини XVII – 60-х pp. XVIII ст. у відобра-
женні історичних пісень і дум» (07.00.06 – історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). 
Спецрада К 27.053.02 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць-
кий державний педагогічний університет імені Григорія 
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Сковороди» МОН України (08401, м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-94). 
Науковий керівник – Гуржій О. І., доктор істор. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник відділу історії 
України середніх віків та раннього нового часу (Інститут 
історії НАН України). Опоненти: Ластовський В. В., доктор 
істор. наук, професор, професор кафедри міжнародних 
відносин (Київський національний університет культури і 
мистецтв); Коцур Г. Г., кандидат істор. наук, доцент, до-
цент кафедри архівознавства та спеціальних галузей іс-
торичної науки (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (142/11)

Петрученко Олексій Анатолійович, інженер з розвитку 
регіонів ТОВ «Беттертон»: «Діяльність С. Ю. Вітте (1849 – 
1915) в контексті розвитку залізничного транспорту» 
(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 – Пилипчук О. Я., доктор біол. 
наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності (Державний університет інфраструктури 
та технологій). Опоненти: Скляр В. М., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри українознавства, культу-
ри та історії науки (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»); Димитрюк В. М., 
кандидат істор. наук, директор Чернівецького транспорт-
ного коледжу. (246/11)

Пословська Аліна Віталіївна, старший лаборант ка-
федри документознавства і музейної справи Східноєв-
ропейського національного університету імені Лесі Укра-
їнки: «Економічний, суспільно-політичний та культурний 
розвиток Волині в Х – ХVІ ст. (за матеріалами археоло-
гічних джерел)» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 
32.051.03 у Східноєвропейському національному універ-
ситеті імені Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк, 
просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-26). Науковий керів-
ник – Панишко С. Д., кандидат істор. наук, доцент, до-
цент кафедри археології, давньої та середньовічної історії 
України (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки). Опоненти: Сорока Ю. М., доктор іс-
тор. наук, професор, професор кафедри архівознавства 
та спеціальних галузей історичної науки (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка); Ляска В. М., 
кандидат істор. наук, завідувач відділу охорони та попу-
ляризації історико-культурної спадщини (КЗ «Адміністра-
ція історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» 
Львівської облради). (250/11)

Ясинецька Олена Андріївна, співробітник науко-
во-дослідного відділу «Інститут «Свята Софія», коор-
динатор міжнародного співробітництва Національного 
заповідника «Софія Київська»: «Пам’ятки культурної 
спадщини ХІ – ХІІ ст. у Польщі в контексті її династич-
них взаємин з Київською Руссю» (26.00.05 – музеєзнав-

ство. Пам’яткознавство). Спецрада К 26.252.01 у Центрі 
пам’яткознавства НАН України і Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури (01015, м. Київ, вул. 
Лаврська, 9, корп. 19; тел. 280-78-79). Науковий керів-
ник – Федорова Л. Д., доктор істор. наук, старший на-
уковий співробітник, тимчасово не працює. Опоненти: 
Луняк Є. М., доктор істор. наук, доцент кафедри історії 
України (Ніжинський державний університет імені Мико-
ли Гоголя); Катаргіна Т. І., кандидат істор. наук, старший 
науковий співробітник (Центр досліджень історико-куль-
турної спадщини України Інституту історії України НАН 
України). (255/11)

Марченко Ірина Ярополківна, тимчасово не працює: 
«Розвиток методів та засобів консервації пам’яток стан-
кового живопису в музеях України у радянський період» 
(26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство). Спецрада 
К 26.252.01 у Центрі пам’яткознавства НАН України і Укра-
їнського товариства охорони пам’яток історії та культури 
(01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 16; тел. 280-78-
79). Науковий керівник – Тимченко Т. Р., кандидат мис-
тецтвознавства, доцент кафедри технології та реставрації 
творів мистецтва (Національна академія образотворчого 
мистецтва та архітектури). Опоненти: Маньковська Р. В., 
доктор істор. наук, старший науковий співробітник (Ін-
ститут історії України НАН України); Кепін Д. В., кандидат 
істор. наук, молодший науковий співробітник (Національ-
ний науково-природничий музей НАН України). (256/11)

Боженко Анастасія Олегівна, старший лаборант з ви-
щою освітою кафедри українознавства філософського 
факультету Харківського національного університету іме-
ні В. Н. Каразіна: «Формування міського способу життя 
у другій половині XIX – на початку XX ст. (на матеріалах 
м. Харкова)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 
64.051.10 у Харківському національному університеті іме-
ні В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан 
Свободи, 4; тел. (057) 707-56-68, 707-52-25). Науковий 
керівник – Калініченко В. В., доктор істор. наук, профе-
сор, завідувач кафедри історії України (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). 
Опоненти: Олянич В. В., доктор істор. наук, доцент, про-
фесор кафедри соціально-економічних дисциплін (Хар-
ківська гуманітарно-педагогічна академія МОН України); 
Альков В. А., кандидат істор. наук, старший викладач ка-
федри суспільних наук (Харківський національний медич-
ний університет МОЗ України). (322/11)

Клименко Оксана Михайлівна, старший викладач ка-
федри історії Факультету гуманітарних наук Національ-
ного університету «Києво-Могилянська академія»: «Кон-
струювання пам’яті «нової людини» у 1920-х – 1930-х рр. 
(на матеріалах УСРР)» (07.00.01 – історія України). Спец-
рада К 26.133.02 у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Шліх-
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та Н. В., PhD, кандидат істор. наук, доцент, завідувач 
кафедри історії (Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія»). Опоненти: Стяжкіна О. В., доктор 
істор. наук, професор, старший науковий співробітник 
відділу історії України другої половини XX ст. (Інститут 
історії України НАН України); Любавський Р. Г., кандидат 
істор. наук, доцент кафедри історії України (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). (373/11)

Падалка Сергій Сергійович, аспірант кафедри іс-
торії та археології слов’ян Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: «Хабарництво на 
Правоборежній Україні: суспільно-історичні передумови, 
особливості та засоби протидії (друга половина XIX – по-
чаток XX століття)» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 26.053.02 у Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – 
Журба М. А., доктор істор. наук, професор, завідувач ка-
федри історії та археології слов’ян (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Нікітін Ю. О., доктор істор. наук, доцент, ректор (Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти); 
Молчанов В. Б., кандидат істор. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу іс-
торії України XIX – початку XX століття (Інститут історії 
України НАН України). (402/11)

Демідко Ольга Олександрівна, асистент кафедри со-
ціальних комунікацій Маріупольського державного уні-
верситету: «Театр у соціокультурному житті Північного 
Приазов’я (середина XIX – XX ст.)» (07.00.01 – історія 
України). Спецрада К 12.093.04 у Маріупольському дер-
жавному університеті МОН України (87500, м. Маріуполь, 
просп. Будівельників, 129-а; тел. (0629) 58-75-01). На-
уковий керівник – Сабадаш Ю. С., доктор культурології, 
професор, професор кафедри культурології та інформа-
ційної діяльності (Маріупольський державний університет 
МОН України). Опоненти: Константінова В. М., доктор іс-
тор. наук, професор, професор кафедри історії та філо-
софії (Бердянський державний педагогічний університет 
МОН України); Захарченко М. В., кандидат істор. наук, до-
цент, доцент кафедри археології та спеціальних галузей 
історичної науки (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького МОН України). (459/11)

Тютенко Роман Володимирович, аспірант кафедри 
історичного краєзнавства Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка: «Соціальний портрет офі-
цера українських армій періоду Національної революції 
(1917 – 1921 рр.)» (20.02.22 – військова історія). Спецра-
да Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони Украї-
ни (79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32; тел. (032) 
258-44-94). Науковий керівник – Якимович Б. З., доктор 
істор. наук, професор, професор кафедри історичного 

краєзнавства (Львівський національний університет іме-
ні Івана Франка). Опоненти: Рубльов О. С., доктор істор. 
наук, професор, вчений секретар, завідувач відділу історії 
державного терору радянської доби (Інститут історії Укра-
їни НАН України); Зінкевич Р. Д., кандидат істор. наук, до-
цент, доцент кафедри історії, музеєзнавства та культурної 
спадщини (Національний університет «Львівська політех-
ніка»). (507/11)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Керімов Павло Олексійович, тимчасово не працює: 

«Фінансові механізми розвитку машинобудування в 
Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
26.239.02 у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України» (01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 26; тел. (044) 
254-52-03). Науковий керівник – Зимовець В. В., доктор 
екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач від-
ділу фінансів реального сектору (ДУ «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України»). Опоненти: Давиден-
ко Н. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України МОН України); Багацька К. В., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки 
і фінансів підприємства (Київський національний торго-
вельно-економічний університет МОН України). (11/11)

Бабаченко Марина Вікторівна, старший викладач 
кафедри менеджменту Одеської національної морської 
академії: «Організаційно-економічний механізм управлін-
ня потенціалом енергетичної ефективності підприємств 
рибного господарства» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства імені 
Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Ал-
чевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – 
Корнієцький О. В., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджмен-
ту (Харківський національний технічний університет сіль-
ського господарства імені Петра Василенка). Опоненти: 
Ніценко В. С., доктор екон. наук, доцент, професор кафе-
дри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова); Вдовен-
ко Н. М., доктор екон. наук, професор. заслужений пра-
цівник сільського господарства України, завідувач ка-
федри глобальної економіки (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). (41/11)

Іванова Ганна Олександрівна, асистент кафедри еко-
номіки та підприємництва ВНЗ «Міжнародний технологіч-
ний університет «Миколаївська політехніка»: «Управління 
потенціалом розвитку маркетингової діяльності аграрних 
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 64.832.02 у Харківському національному технічному 
університеті сільського господарства імені Петра Васи-
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ленка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; 
тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Потишняк О. М., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри організації 
виробництва, бізнесу та менеджменту (Харківський на-
ціональний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка). Опоненти: Яців І. Б., доктор екон. 
наук, доцент, проректор з наукової роботи (Львівський на-
ціональний аграрний університет); Плаксієнко В. Я., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку (Полтавська державна аграрна академія). (42/11)

Ліщинський Михайло Петрович, заступник голови 
правління з фінансових питань ПрАТ «Аеробуд»: «Роз-
виток корпоративного управління в підприємствах аграр-
ного сектору економіки України» (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). Науковий 
керівник – Гудзинський О. Д., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри менеджменту імені професора 
Й. С. Завадського (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України). Опоненти: Мандич О. В., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки 
та маркетингу (Харківський національний технічний уні-
верситет сільського господарства імені Петра Василенка); 
Маркіна І. А., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри менеджменту (Полтавська державна аграрна ака-
демія). (43/11)

Заєць Олександр Степанович, генеральний директор 
будівельної компанії «БУДМОНТАЖСЕРВІС»: «Трансфор-
мація стимулювання людського капіталу будівельного 
підприємства» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 26.056.03 у Київському національному університе-
ті будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, 
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). На-
уковий керівник – Лич В. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економічної теорії (Київський націо-
нальний університет будівництва і архітектури МОН Укра-
їни). Опоненти: Отенко І. П., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економічного аналізу (Харківський 
національний економічний університет імені Семена Куз-
неця МОН України); Лазарєва М. Г., доктор екон. наук, до-
цент, професор кафедри менеджменту організації (Націо-
нальний університет «Києво-Могилянська академія» МОН 
України). (67/11)

Зінченко Мирослава Михайлівна, асистент кафедри 
економічної теорії Київського національного університету 
будівництва і архітектури МОН України: «Економіко-ана-
літичні аспекти формування інтелектуального капіталу 
будівельних підприємств» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-

ті). Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному уні-
верситеті будівництва і архітектури МОН України (03680, 
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-
37). Науковий керівник – Куліков П. М., доктор екон. наук, 
професор, ректор (Київський національний університет 
будівництва і архітектури МОН України). Опоненти: Жарі-
нова А. Г., доктор екон. наук, доцент, в. о. директора (Дер-
жавна науково-технічна бібліотека України МОН України); 
Отенко В. І., доктор екон. наук, професор, проректор з на-
уково-методичної роботи (Харківський національний еко-
номічний університет імені Семена Кузнеця МОН України). 
(68/11)

Васільцова Олена Володимирівна, науковий співробіт-
ник лабораторії екологічного менеджменту Інституту аг-
роекології і природокористування НААН України: «Еколо-
гічна капіталізація підприємств харчової промисловості» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища). Спецрада Д 26.371.02 в Ін-
ституті агроекології і природокористування НААН України 
(03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-
23-38). Науковий керівник – Зіновчук Н. В., доктор екон. 
наук, професор, провідний науковий співробітник лабо-
раторії екологічного менеджменту (Інститут агроекології 
і природокористування НААН України). Опоненти: Гранов-
ська Л. М., доктор екон. наук, професор, головний на-
уковий співробітник лабораторії економіки (Інститут зро-
шуваного землеробства НААН України); Купінець Л. Є., 
доктор екон. наук, професор, завідувач відділу економі-
ко-екологічних проблем приморських регіонів (Інститут 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України). (86/11)

Ігнацевич Сергій Петрович, аспірант Інституту агро-
екології і природокористування НААН України: «Удоско-
налення еколого-економічного механізму регулювання 
рівня забруднення ґрунтів» (08.00.06 – економіка при-
родокористування та охорони навколишнього середо-
вища). Спецрада Д 26.371.02 в Інституті агроекології і 
природокористування НААН України (03143, м. Київ, вул. 
Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). Науковий керів-
ник – Бутрим О. В., кандидат екон. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач лабораторії економіки низь-
ковуглецевого розвитку агросфери (Інститут агроекології 
і природокористування НААН України). Опоненти: Міше-
нін Є. В., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування 
(Сумський державний університет); Недашківська Т. М., 
кандидат екон. наук, завідувач кафедри геодезії, карто-
графії та землеустрою (Білоцерківський національний 
аграрний університет). (87/11)

Куваєва Тетяна Володимирівна, асистент кафедри 
маркетингу Національного технічного університету «Дні-
провська політехніка» МОН України: «Стратегія взаємодії 
промислового підприємства на засадах маркетингу парт-
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нерських відносин» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 08.080.01 у Національному технічному уні-
верситеті «Дніпровська політехніка» МОН України (49005, 
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19; тел. (0562) 47-24-
11). Науковий керівник – Решетілова Т. Б., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Націо-
нальний технічний університет «Дніпровська політехніка» 
МОН України). Опоненти: Крикавський Є. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логіс-
тики (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України); Гончар Л. А., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри економіки промисловості та організації 
виробництва (ДВНЗ «Український хіміко-технологічний 
університет» МОН України). (178/11)

Савка Юлія Василівна, заступник директора де-
партаменту економіки та фінансів – начальник відділу 
тарифної політики та взаєморозрахунків у ПЕК Міне-
нергетики України: «Планування розвитку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу в умовах ринкових 
трансформацій» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 20.052.06 в Івано-Франківському національ-
ному технічному університеті нафти і газу МОН України 
(76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. 
(0342) 54-71-39, (0342) 54-72-66). Науковий керівник – 
Полянська А. С., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту та адміністрування (Івано-Фран-
ківський національний технічний університет нафти і 
газу). Опоненти: Брич В. Я., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту (Тернопільський на-
ціональний економічний університет); Письменна У. Є., 
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник (ДУ 
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»).
(179/11)

Балакіна Юлія Станіславівна, головний економіст 
Управління оверсайта платіжної інфраструктури депар-
таменту платіжних систем та інноваційного розвитку На-
ціонального банку України: «Оверсайт платіжних систем 
в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецра-
да Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи» 
(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1; тел. (044) 462-53-05). 
Науковий керівник – Кравченко І. С., доктор екон. наук, 
професор кафедри економіки та менеджменту (ДВНЗ 
«Університет банківської справи»). Опоненти: Науменко-
ва С. В., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри фінансів (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Вишивана Б. М., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кре-
диту (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (182/11)

Олійник Аліна Сергіївна, асистент кафедри менедж-
менту Полтавської державної аграрної академії: «Управ-

ління витратами фермерських господарств» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 44.887.01 у Полтавській 
державній аграрній академії МОН України (36003, м. Пол-
тава, вул. Сковороди, 1/3; тел. (05322) 2-27-64). Науковий 
керівник – Макаренко П. М., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри 
економіки підприємства (Полтавська державна аграрна 
академія МОН України). Опоненти: Терещенко С. І., доктор 
екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки (Сум-
ський національний аграрний університет МОН України); 
Колокольчикова І. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри маркетингу (Таврійський державний агротехно-
логічний університет МОН України). (183/11)

Болотова Олена Олегівна, викладач кафедри дер-
жавного управління, публічного адміністрування та регі-
ональної економіки Харківського національного еконо-
мічного університету імені Семена Кузнеця: «Організацій-
но-економічне забезпечення ефективності менеджменту 
персоналу» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 64.055.01 у Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, 
м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). На-
уковий керівник – Гавкалова Н. Л., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри державного управління, 
публічного адміністрування та регіональної економіки 
(Харківський національний економічний університет іме-
ні Семена Кузнеця). Опоненти: Подольчак Н. Ю., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри адміністратив-
ного та фінансового менеджменту (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка»); Базалійська Н. П., канди-
дат екон. наук, доцент кафедри управління персоналом 
і економіки праці (Хмельницький національний універси-
тет). (184/11)

Калєнік Ксенія Володимирівна, старший викладач ка-
федри готельного і ресторанного бізнесу Харківського 
державного університету харчування та торгівлі: «Фор-
мування конкурентної стратегії підприємств ресторанного 
господарства» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 64.088.02 у Харківському державному університеті 
харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. 
Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий керів-
ник – Гросул В. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки та управління (Харківський держав-
ний університет харчування та торгівлі). Опоненти: Міцен-
ко Н. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економіки (Львівський торговельно-економічний універ-
ситет); Шарко В. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри 
товарознавства, експертизи та торговельного підприєм-
ництва (Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету). (185/11)
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Марчишин Назар Ярославович, асистент кафедри 
економіки підприємств і корпорацій Тернопільського 
національного економічного університету: «Формуван-
ня системи інноваційного маркетингу на підприємстві» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у 
Тернопільському національному економічному універси-
теті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 
11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник – Гринчуць-
кий В. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економіки підприємств і корпорацій (Тернопільський на-
ціональний економічний університет). Опоненти: Литов-
ченко І. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри маркетингу (Одеський національний економічний 
університет МОН України); Фалович В. А., кандидат екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри промислового маркетин-
гу (Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя МОН України). (188/11)

Придатько Елла Миколаївна, методист заочної фор-
ми навчання навчального відділу ДВНЗ «Донецький на-
ціональний технічний університет» МОН України, м. По-
кровськ: «Підвищення ефективності процесу формуван-
ня персоналу промислового підприємства» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада К 45.052.02 у Кре-
менчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського МОН України (39600, м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-60-70). Науковий 
керівник – Захарова О. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністру-
вання (Черкаський державний технологічний універси-
тет МОН України). Опоненти: Дюжев В. Г., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри організації вироб-
ництва і управління персоналом (Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут» 
МОН України); Волянська-Савчук Л. В., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри управління персоналом і економі-
ки праці (Хмельницький національний університет МОН 
України). (192/11)

Пряхіна Катерина Андріївна, асистент кафедри мар-
кетингу Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського: «Модернізація кад-
рового забезпечення машинобудівних підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада К 45.052.02 у 
Кременчуцькому національному університеті імені Ми-
хайла Остроградського МОН України (39600, м. Кре-
менчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-60-70). 
Науковий керівник – Кратт О. А., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри маркетингу (Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроград-
ського). Опоненти: Вартанова О. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економічної кібернетики 
та маркетингу (Черкаський державний технологічний 

університет МОН України); Базалійська Н. П., кандидат 
екон. наук, доцент кафедри управління персоналом і 
економіки праці (Хмельницький національний універси-
тет МОН України). (193/11)

Ковиліна Марія Олександрівна, старший викладач ка-
федри економічної теорії та підприємництва на морському 
транспорті Національного університету «Одеська морська 
академія»: «Державне регулювання розвитку морського 
туризму в Україні» (08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чер-
нігівському національному технологічному університеті 
МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 
(0462) 66-51-03). Науковий керівник – Примачов М. Т., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри еконо-
мічної теорії та підприємництва на морському транспорті 
(Національний університет «Одеська морська академія» 
МОН України). Опоненти: Пилипів В. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри регіоналістики і туризму 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Вдовенко Н. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри гло-
бальної економіки (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України МОН України). (212/11)

Мамедов Кянан Алескер огли, аспірант кафедри сві-
тового господарства і міжнародних економічних відно-
син Інституту міжнародних відносин: «Роль логістичних 
послуг у глобальних виробничих мережах» (08.00.02 – 
світове господарство і міжнародні економічні відноси-
ни). Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Заблоцька Р. О., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри світового господарства 
і міжнародних економічних відносин (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Мельник Т. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних економічних відносин (Київський 
національний торговельно-економічний університет); 
Яремович П. П., кандидат екон. наук, доцент кафедри 
економіки та менеджменту (ПВНЗ «Університет сучасних 
знань»). (220/11)

Аль Ширафі Мохаммед Авад, аспірант кафедри ме-
неджменту Полтавської державної аграрної академії: 
«Антикризове управління розвитком в сфері охорони 
здоров’я» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 44.887.01 у Полтав-
ській державній аграрній академії МОН України (36003, 
м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3; тел. (05322) 2-27-64). 
Науковий керівник – Маркіна І. А., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту (Полтавська 
державна аграрна академія МОН України). Опоненти: Са-
фонов Ю. М., доктор екон. наук, професор, заступник ди-
ректора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 
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України); Шестаковська Т. Л., кандидат екон. наук, провід-
ний науковий співробітник (Чернігівський національний 
технологічний університет МОН України). (226/11)

Микуланинець Світлана Іванівна, асистент кафедри 
менеджменту та управління економічними процесами 
Мукачівського державного університету МОН України: 
«Логістичний механізм розвитку туристично-рекреацій-
ного комплексу регіону» (08.00.05 – розвиток продуктив-
них сил і регіональна економіка). Спецрада К 62.147.01 
у Мукачівському державному університеті МОН України 
(89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26; тел. (03131) 
2-11-09). Науковий керівник – Проскура В. Ф., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
та управління економічними процесами (Мукачівський 
державний університет МОН України). Опоненти: Будніке-
вич І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри маркетингу, інноваційного та регіонального розвитку 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича МОН України); Карлова О. А., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту (Українська 
інженерно-педагогічна академія МОН України). (332/11)

Кіт Леся Зеновіївна, аспірант ДУ «Інститут регіональ-
них досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»: 
«Організаційно-економічні засади розвитку аптечних 
мережевих бізнес-структур» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада К 62.147.01 у Мукачівському дер-
жавному університеті МОН України (89600, м. Мукачево, 
вул. Ужгородська, 26; тел. (03131) 2-11-09). Науковий 
керівник – Шульц С. Л., доктор екон. наук, професор, 
завідувач відділу регіональної економічної політики (ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 
НАН України»). Опоненти: Ліпич Л. Г., доктор екон. наук, 
професор кафедри економіки, безпеки та інноваційної 
діяльності підприємства, декан факультету економіки та 
управління (Східноєвропейський національний універси-
тет імені Лесі Українки МОН України); Скибінський О. С., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри менеджменту і між-
народного підприємництва (Інститут економіки і менедж-
менту Національного університету «Львівська політехні-
ка» МОН України). (333/11)

Яковчук Анастасія Миколаївна, бухгалтер ПВНЗ «Між-
народний економіко-гуманітарний університет імені 
академіка Семена Дем’янчука»: «Управління змінами як 
інструмент забезпечення стратегічної стійкості машино-
будівних підприємств» (08.00.04 – економіка і управлін-
ня підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» МОН України (87555, м. Маріу-
поль, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 44-63-13). На-
уковий керівник – Белопольський М. Г., доктор екон. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, за-
відувач кафедри обліку та аудиту (ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» МОН України). Опо-
ненти: Горошкова Л. А., доктор екон. наук, доцент, профе-
сор кафедри підприємництва, менеджменту організацій 
та логістики (Запорізький національний університет МОН 
України); Філіпішина Л. М., кандидат екон. наук, доцент, 
керівник інноваційного центру (Первомайська філія На-
ціонального університету кораблебудування імені адміра-
ла Макарова МОН України). (334/11)

Британська Наталія Натанівна, старший викладач ка-
федри оподаткування, фінансів та підприємництва ПВНЗ 
«Вінницький інститут конструювання одягу і підприємни-
цтва»: «Економічна ефективність підприємств цукрової 
промисловості» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 05.854.03 у Вінницькому національному аграрному 
університеті МОН України (21008, м. Вінниця, вул. Соняч-
на, 3; тел. (0432) 46-00-03). Науковий керівник – Левиць-
ка І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно-
ресторанної справи та туризму (Вінницький національний 
аграрний університет). Опоненти: Варченко О. М., доктор 
екон. наук, професор, проректор з наукової та інновацій-
ної діяльності, професор кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування (Білоцерківський національний 
аграрний університет МОН України); Соколюк С. Ю., кан-
дидат екон. наук, доцент, заступник декана з практичної 
підготовки студентів факультету економіки і підприєм-
ництва, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та бір-
жової діяльності (Уманський національний університет 
садівництва МОН України). (462/11)

Іваненко Лілія Вікторівна, молодший науковий співро-
бітник відділу проблем економіки підприємств Інституту 
економіки промисловості НАН України: «Оцінювання люд-
ського капіталу як домінанти зростання доданої вартості 
підприємства» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН 
України (03057, м. Київ, вул. Желябова, 2; тел. (044) 200-
55-71). Науковий керівник – Брюховецька Н. Ю., доктор 
екон. наук, професор, завідувач відділу проблем еконо-
міки підприємств (Інститут економіки промисловості НАН 
України). Опоненти: Ястремська О. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту, логістики 
та економіки (Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця МОН України); Шви-
даненко Г. О., кандидат екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки та підприємництва (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України). (471/11)

Колєдіна Катерина Олександрівна, інженер II категорії 
кафедри фінансів та кредиту Харківського національного 
університету будівництва та архітектури МОН України: 
«Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових 
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підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН 
України (03057, м. Київ, вул. Желябова, 2; тел. (044) 200-
55-71). Науковий керівник – Телишевська Л. І., кандидат 
екон. наук, старший науковий співробітник, доцент, про-
фесор кафедри фінансів та кредиту (Харківський на-
ціональний університет будівництва та архітектури МОН 
України). Опоненти: Отенко В. І., доктор екон. наук, про-
фесор, проректор з науково-педагогічної роботи (Хар-
ківський національний університет імені Семена Кузне-
ця МОН України); Підоричева І. Ю., кандидат екон. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу проб-
лем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості 
(Інститут економіки промисловості НАН України). (472/11)

Глушаченко Сергій Сергійович, молодший науковий 
співробітник науково-дослідного сектору Донбаської дер-
жавної машинобудівної академії МОН України: «Кредит-
ний рейтинг підприємства в умовах фінансової нестабіль-
ності» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній акаде-
мії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 
72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник – Касьяно-
ва Н. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економічної кібернетики (Національний авіаційний уні-
верситет МОН України). Опоненти: Воронкова О. М., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри фінансових 
ринків (Університет державної фіскальної служби Укра-
їни); Андрущенко О. Ю., кандидат екон. наук, начальник 
фінансово-економічного управління (ТОВ «Запорізький 
інструментально-механічний завод»). (473/11)

Качур Олег Олександрович, операційний директор 
ПрАТ «Артвайнері»: «Фінансова безпека суб’єктів підпри-
ємництва виноробної галузі України» (08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит). Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській 
державній машинобудівній академії МОН України (84313, 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-
09). Науковий керівник – Воронкова О. М., доктор екон. 
наук, професор, провідний науковий співробітник науко-
во-дослідного сектору (Донбаська державна машинобу-
дівна академія МОН України). Опоненти: Онишко С. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінан-
сових ринків (Університет державної фіскальної служби 
України); Катранжи Л. Л., кандидат екон. наук, доцент 
кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки (ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет» МОН 
України, м. Покровськ). (474/11)

Павловський Павло В’ячеславович, аспірант кафедри 
обліку і аудиту Донбаського державного педагогічного 
університету МОН України, м. Слов’янськ: «Формування 
системи логістичних бізнес-процесів переробної промис-
ловості» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській 

державній машинобудівній академії МОН України (84313, 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-
09). Науковий керівник – Лазаренко Д. О., доктор екон. 
наук, професор, декан факультету психології, економіки і 
управління (Донбаський державний педагогічний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Шкрабак І. В., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри менеджменту (Донбась-
ка державна машинобудівна академія МОН України); Вар-
ламова М. Л., кандидат екон. наук, доцент кафедри між-
народних економічних відносин (Донецький національ-
ний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). (475/11)

Полєнніков Михайло Олександрович, старший су-
довий експерт лабораторії економічних досліджень 
Київського НДІ судових експертиз Міністерства юсти-
ції України: «Формування державної стратегії соціально 
орієнтованого економічного розвитку національної еко-
номіки» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській 
державній машинобудівній академії МОН України (84313, 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-
09). Науковий керівник – Каїра З. С., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту (Донбаська 
державна машинобудівна академія МОН України). Опо-
ненти: Дацій О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів, банківської та страхової справи (Між-
регіональна академія управління персоналом); Бурце-
ва О. Є., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри об-
ліку, фінансів та економічної безпеки (ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет» МОН України, м. По-
кровськ). (476/11)

Філімошкіна Інна Олександрівна, асистент кафедри 
фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»: «Фінансові ресурси 
місцевих органів влади в умовах фіскальної децентралі-
зації» (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) 455-69-07). 
Науковий керівник – Буряченко А. Є., доктор екон. наук, 
доцент, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України). Опоненти: Луніна І. О., доктор екон. 
наук, професор, завідувач відділу державних фінансів 
(ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»); 
Остріщенко Ю. В., кандидат екон. наук, експерт з питань 
бюджетування на місцевому рівні Проекту «ЄС для під-
силення державних фінансових систем місцевих урядів» 
(Міністерство фінансів України). (478/11)

Григоренко Ольга Сергіївна, аспірант кафедри обліку 
та оподаткування Київського національного торговель-
но-економічного університету: «Облікове забезпечення 
управління підприємством на основі теорії обмежень» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за 
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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 – Костюченко В. М., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри обліку та 
оподаткування (Київський національний торговельно-еко-
номічний університет). Опоненти: Парасій-Вергуненко І. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку в 
кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Редченко К. І., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри аудиту, аналі-
зу та оподаткування (Львівський торговельно-економічний 
університет Укоопспілки). (479/11)

Карпенко Інна Вікторівна, аспірант кафедри обліку 
та оподаткування Київського національного торговель-
но-економічного університету: «Облікове забезпечення 
трансфертного ціноутворення на підприємствах торгів-
лі» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у 
Київському національному торговельно-економічному 
університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; 
тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – Блакита Г. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри еконо-
міки та фінансів підприємства (Київський національний 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Лагов-
ська О. А., доктор екон. наук, професор, декан факультету 
обліку і фінансів (Житомирський державний технологіч-
ний університет МОН України); Струк Н. С., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Львівський 
національний університет імені Івана Франка МОН Украї-
ни). (480/11)

Вінтсі Жое Розвельт Ідрісса, аспірант ВНЗ «Універ-
ситет економіки та права «КРОК»: «Підвищення конку-
рентоспроможності у забезпеченні економічної безпеки 
агрохолдингів» (21.04.02 – економічна безпека суб’єктів 
господарської діяльності). Спецрада Д 26.130.01 у ВНЗ 
«Університет економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, 
вул. Лагерна, 30-32; тел. 455-56-90). Науковий керівник – 
Петрова І. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри маркетингу та поведінкової економіки (ВНЗ «Уні-
верситет економіки та права «КРОК»). Опоненти: Чир-
ва О. Г., доктор екон. наук, професор, директор Інституту 
економіки і бізнес-освіти (Уманський державний педа-
гогічний університет імені Павла Тичини); Яремова М. І., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри економіки і підпри-
ємництва (Житомирський національний агроекологічний 
університет). (481/11)

Сугак Тетяна Олександрівна, старший викладач кафе-
дри економіки та менеджменту Криворізької філії ПВНЗ 
«Європейський університет»: «Інформаційно-аналітичне 
забезпечення фінансової складової системи економічної 
безпеки підприємств гірничо-промислового комплексу» 

(21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської 
діяльності). Спецрада Д 26.130.01 у ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. Лагер-
на, 30-32; тел. 455-56-90). Науковий керівник – Белоусо-
ва І. А., доктор екон. наук, професор, консультант ректора 
із зв’язків з громадськістю (ВНЗ «Університет економіки 
та права «КРОК»). Опоненти: Зачосова Н. В., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри менеджменту та еко-
номічної безпеки (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького); Ромашко О. М., канди-
дат екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування 
(Київський національний торговельно-економічний уні-
верситет). (482/11)

Черчик Артур Олегович, аспірант Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки: «Управ-
ління еколого-економічною безпекою лісогосподарських 
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному уні-
верситеті МОН України (80381, Львівська обл., м. Дубля-
ни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-35). Науковий 
керівник – Хілуха О. А., кандидат екон. наук, доцент, до-
цент кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяль-
ності підприємства (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). Опоненти: Хома І. Б., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінан-
сів (Національний університет «Львівська політехніка»); 
Суска А. А., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафе-
дри деревооброблювальних технологій та системотехніки 
лісового комплексу (Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василен-
ка). (483/11)

Бондаревська Ольга Миколаївна, аспірант кафедри 
фінансів і банківської справи Полтавського національ-
ного технічного університету імені Юрія Кондратюка МОН 
України: «Вплив бюджетної децентралізації на економічну 
безпеку регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка). Спецрада Д 44.052.03 у Пол-
тавському національному технічному університеті імені 
Юрія Кондратюка МОН України (36011, м. Полтава, Пер-
шотравневий просп., 24; тел. (0532) 56-98-94). Науковий 
керівник – Онищенко В. О., доктор екон. наук, професор, 
ректор (Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка). Опоненти: Гонта О. І., доктор 
екон. наук, професор, директор ННІ економіки (Черні-
гівський національний технологічний університет МОН 
України); Краєвська Г. О., кандидат екон. наук, старший 
науковий співробітник відділу проблем формування со-
ціального капіталу (Інститут демографії та соціальних до-
сліджень імені М. В. Птухи НАН України). (484/11)

Буколова Вікторія Вікторівна, провідний судовий 
експерт сектору економічних досліджень Полтавського 
відділення Харківського НДІ судових експертиз імені за-
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служеного професора М. С. Бокаріуса: «Теоретичні та ін-
струментальні засади оцінювання соціально-економічної 
безпеки регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка). Спецрада Д 44.052.03 у Пол-
тавському національному технічному університеті імені 
Юрія Кондратюка МОН України (36011, м. Полтава, Пер-
шотравневий просп., 24; тел. (0532) 56-98-94). Науковий 
керівник – Козаченко Г. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри фінансів і банківської справи (Пол-
тавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка). Опоненти: Кудріна О. Ю., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адмі-
ністрування (Сумський державний педагогічний універ-
ситет імені А. С. Макаренка МОН України); Варцаба В. І., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і 
банківської справи (ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України). 485/11)

Міняйленко Інна Валентинівна, старший викладач ка-
федри економіки підприємства та управління персоналом 
Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка МОН України: «Науково-практичні заса-
ди стратегічного планування просторового розвитку регі-
ону» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка). Спецрада Д 44.052.03 у Полтавському націо-
нальному технічному університеті імені Юрія Кондратюка 
МОН України (36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 
24; тел. (0532) 56-98-94). Науковий керівник – Комелі-
на О. В., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри менеджменту і логістики (Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка). Опоненти: 
Заяць Т. А., доктор екон. наук, професор, завідувач від-
ділу проблем формування соціального капіталу (Інститут 
демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
НАН України); Пархоменко Н. М., кандидат екон. наук, до-
цент, головний науковий консультант (Головне науково-
експертне управління Апарату Верховної Ради України). 
(486/11)

Галапуп Лілія Олегівна, аспірант кафедри банківської 
справи Тернопільського національного економічного уні-
верситету: «Банківський капітал та особливості його фор-
мування в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному 
економічному університеті МОН України (46009, м. Терно-
піль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий 
керівник – Дзюблюк О. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри банківської справи (Тернопільський 
національний економічний університет). Опоненти: Коло-
дізєв О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри банківської справи (Харківський національний еконо-
мічний університет імені Семена Кузнеця МОН України); 
Черкашина К. Ф., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри банківської справи та фінансового моніторингу 
(Університет державної фіскальної служби України ДФС 
України). (488/11)

Огінська Анастасія Юріївна, аспірант кафедри фінан-
сів імені С. І. Юрія Тернопільського національного еконо-
мічного університету: «Оптимізація видатків бюджету на 
соціальний захист та соціальне забезпечення» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 у Терно-
пільському національному економічному університеті 
МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 
(0352) 47-50-51). Науковий керівник – Кириленко О. П., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінан-
сів імені С. І. Юрія (Тернопільський національний еконо-
мічний університет). Опоненти: Лисяк Л. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Універси-
тет митної справи та фінансів МОН України); Ріппа М. Б., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів 
(Університет державної фіскальної служби України ДФС 
України). (490/11)

Онищук Вікторія Олегівна, аспірант кафедри фінансів 
імені С. І. Юрія Тернопільського національного економіч-
ного університету: «Банківські перекази трудових мігрантів 
в системі доходів домогосподарств» (08.00.08 – гроші, фі-
нанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському 
національному економічному університеті МОН України 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-
51). Науковий керівник – Кізима Т. О., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія 
(Тернопільський національний економічний університет). 
Опоненти: Ясинська Н. А., доктор екон. наук, доцент, про-
фесор кафедри фінансів, обліку та оподаткування (Доне-
цький державний університет управління МОН України, 
м. Маріуполь); Коцюрубенко Г. М., кандидат екон. наук, 
старший викладач кафедри фінансів (Одеський національ-
ний економічний університет МОН України). (491/11)

Алєйнікова Наталія Миколаївна, старший викладач 
кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу Харків-
ського інституту фінансів Київського національного тор-
говельно-економічного університету: «Формування меха-
нізму оцінки вартості акціонерних товариств» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 64.055.02 у Харків-
ському національному економічному університеті імені 
Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керівник – 
Сердюков К. Г., кандидат екон. наук, доцент, директор 
(Харківський інститут фінансів Київського національного 
торговельно-економічного університету). Опоненти: Ко-
сова Т. Д., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри обліку, фінансів та економічної безпеки (ДВНЗ «До-
нецький національний технічний університет» МОН Укра-
їни, м. Покровськ); Дорошенко Г. О., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на МОН України). (492/11)

Лесик Віталій Олексійович, начальник Відділення № 2 
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: «Моніторинг фі-
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нансової стабільності банківської системи» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 64.055.02 у Харків-
ському національному економічному університеті імені 
Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керівник – 
Колодізєв О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри банківської справи (Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця). Опонен-
ти: Довгань Ж. М., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри банківського менеджменту та обліку (Тер-
нопільский національний економічний університет МОН 
України); Погореленко Н. П., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страху-
вання (Харківський ННІ ДВНЗ «Університет банківської 
справи» МОН України). (493/11)

Марачевська Анастасія Володимирівна, викладач ка-
федри обліку і бізнес-консалтингу Харківського націо-
нального економічного університету імені Семена Кузнеця: 
«Механізм активізації іпотечного житлового кредитування 
молоді» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
64.055.02 у Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, 
м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науко-
вий керівник – Писарчук О. В., кандидат екон. наук, доцент 
кафедри обліку і бізнес-консалтингу (Харківський націо-
нальний економічний університет імені Семена Кузнеця). 
Опоненти: Рекуненко І. І., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та страху-
вання (ННІ бізнес-технологій «УАБС» Сумського державно-
го університету МОН України); Сальникова Т. В., кандидат 
екон. наук, старший викладач кафедри фінансів (Універси-
тет митної справи та фінансів МОН України). (494/11)

Нешкумай Аліна Анатоліївна, викладач кафедри еконо-
мічної теорії та міжнародної економіки Харківського інсти-
туту фінансів Київського національного торговельно-еко-
номічного університету: «Формування цілісного промисло-
вого комплексу національної економіки» (08.00.03 – еко-
номіка та управління національним господарством). Спец-
рада Д 64.251.01 у НДЦ індустріальних проблем розвитку 
НАН України (61166, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а; тел. 
(057) 702-08-67). Науковий керівник – Хохлов М. П., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри економічної тео-
рії та міжнародної економіки (Харківський інститут фінан-
сів Київського національного торговельно-економічного 
університету). Опоненти: Алєксєєв І. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»); Хаустова В. Є., доктор 
екон. наук, доцент, завідувач сектору промислової політики 
та інноваційного розвитку відділу промислової політики та 
енергетичної безпеки (НДЦ індустріальних проблем роз-
витку НАН України). (499/11)

Лазебник Максим Романович, аспірант кафедри мар-
кетингу і торговельного підприємництва Хмельницько-

го національного університету МОН України: «Механізм 
формування комплексу маркетингових комунікацій про-
мислового підприємства» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 67.052.05 у Херсонському національному 
технічному університеті МОН України (73008, м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий 
керівник – Ковальчук С. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу і торговельного підпри-
ємництва (Хмельницький національний університет МОН 
України). Опоненти: Крикавський Є. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України); Чукурна О. П., кандидат екон. наук, доцент, до-
цент кафедри маркетингу (Одеський національний полі-
технічний університет МОН України). (500/11)

Федорова Надія Євгенівна, асистент кафедри зо-
внішньоекономічної діяльності Херсонського національ-
ного технічного університету: «Адаптація комунікативної 
складової комплексу маркетингу підприємств харчової 
галузі до сучасних ринкових умов» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 67.052.05 у Херсонському націо-
нальному технічному університеті МОН України (73008, 
м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). 
Науковий керівник – Фомішина В. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної ді-
яльності (Херсонський національний технічний універси-
тет МОН України). Опоненти: Ковальчук С. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і торго-
вельного підприємництва (Хмельницький національний 
університет МОН України); Чукурна О. П., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри маркетингу (Одеський на-
ціональний політехнічний університет МОН України). 
(501/11)

Новиков Василь Вікторович, юрисконсульт держав-
ного міжрайонного підприємства водопровідно-каналі-
заційного господарства «ДНІПРО – ЗАХІДНИЙ ДОНБАС», 
смт Вороново, Дніпропетровська область: «Інформацій-
но-аналітичне забезпечення управління об’єктами дер-
жавної власності» (08.00.10 – статистика). Спецрада Д 
26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 272-54-20). Науковий 
керівник – Рудченко О. Ю., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри статистики (ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України). Опоненти: Сидорова А. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри бізнес-статистики та 
економічної кібернетики (Донецький національний уні-
верситет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); 
Підгорний А. З., кандидат екон. наук, професор, завідувач 
кафедри статистики (Одеський національний економіч-
ний університет МОН України). (511/11)
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Білобровенко Тетяна Володимирівна, старший викла-
дач кафедри аудиту та економічного аналізу Університету 
державної фіскальної служби України: «Бухгалтерський 
облік і контроль розрахунків з бюджетом за податком на 
додану вартість» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-41). На-
уковий керівник – Швець В. Г., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри бухгалтерського обліку (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). Опоненти: Фоміна О. В., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування (Київ-
ський національний торговельно-економічний універси-
тет МОН України); Безверхий К. В., кандидат екон. наук, 
головний бухгалтер (ТОВ «МЕКОЛ», м. Київ). (517/11)

Касьяновський Євген Владиславович, заступник дирек-
тора з капітальних та поточних ремонтів КП «Дніпроводо-
канал» Дніпропетровської облради: «Управління інвестиці-
ями в реальний сектор національної економіки на основі 
індикативного оцінювання» (08.00.03 – економіка та управ-
ління національним господарством). Спецрада Д 17.127.01 
у Класичному приватному університеті (69002, м. Запоріж-
жя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий 
керівник – Верхоглядова Н. І., доктор екон. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури»). Опоненти: Маслак О. І., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки (Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського); 
Шкрабак І. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафе-
дри менеджменту (Донбаська державна машинобудівна 
академія МОН України, м. Краматорськ). (521/11)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Рудан Наталя Сергіївна, методист навчального відді-

лення Морехідного коледжу технічного флоту Національ-
ного університету «Одеська морська академія»: «Генезис 
та еволюційні трансформації економічної культури: со-
ціально-філософський аналіз» (09.00.03 – соціальна фі-
лософія та філософія історії). Спецрада Д 41.053.02 у ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний універ-
ситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Оде-
са, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (0482) 732-09-52). 
Науковий консультант – Борінштейн Є. Р., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології 
та менеджменту соціокультурної діяльності (ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського»). Опоненти: Халапсіс О. В., доктор фі-
лософ. наук, професор кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін (Дніпропетровський державний університет вну-
трішніх справ); Юшкевич Ю. С., кандидат філософ. наук, 
старший викладач кафедри філософії, історії та політології 
(Одеський національний економічний університет). (13/11)

Батракіна Єлизавета Євгеніївна, тимчасово не пра-
цює: «Легітимаційний потенціал деліберативної демокра-
тії в полікультурному суспільстві» (09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії). Спецрада Д 64.051.06 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Ка-
разіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; 
тел. (057) 707-52-71). Науковий керівник – Бусова Н. А., 
доктор філософ. наук, доцент, професор кафедри теоре-
тичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада 
(Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна МОН України). Опоненти: Панфілов О. Ю., доктор 
філософ. наук, професор, в. о. завідувача кафедри со-
ціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту 
фінансів (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет МОН України); Чистіліна Т. О., кандидат 
філософ. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та 
соціально-гуманітарних дисциплін Харківського навчаль-
но-наукового інституту (ДВНЗ «Університет банківської 
справи» МОН України). (207/11)

Бутко Юлія Леонідівна, старший викладач кафедри 
філософії, соціально-політичних і правових наук ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»: 
«Концепція духовної трансгресії в даоській антропомісти-
ці» (09.00.05 – історія філософії). Спецрада К 12.112.02 у 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; 
тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – Мозговий Л. І., 
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри 
філософії, соціально-політичних і правових наук (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»). 
Опоненти: Петрушов В. М., доктор філософ. наук, про-
фесор, завідувач кафедри філософії та соціології (Укра-
їнський державний університет залізничного транспорту); 
Чичков А. Г., кандидат філософ. наук, доцент, завідувач 
кафедри філософії (ДВНЗ «Український державний хімі-
ко-технологічний університет»). (267/11)

Зборовська Ксенія Борисівна, аспірант кафедри іс-
торії філософії Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка: «Антропологічна рецепція 
спадщини Діонісія Ареопагіта у філософії Миколи Ку-
занського» (09.00.05 – історія філософії). Спецрада Д 
26.001.27 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 – Алєксандрова О. В., доктор філософ. наук, про-
фесор, професор кафедри історії філософії (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Секундант С. Г., доктор філософ. наук, професор, 
завідувач кафедри філософії та основ загальногума-
нітарного знання (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова); Терехова Л. В., кандидат філософ. 
наук, методист II категорії відділу навчально-виховної 
роботи (Національний центр «Мала академія наук Укра-
їни»). (272/11)
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Загудаєва Олеся Андріївна, аспірант кафедри логі-
ки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Логічний аспект моделювання юридичної 
аргументації» (09.00.06 – логіка). Спецрада Д 26.001.27 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Щер-
бина О. Ю., доктор філософ. наук, доцент, професор ка-
федри логіки (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Юркевич О. М., доктор фі-
лософ. наук, професор, професор кафедри філософії 
(Національний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого); Плахтій М. П., кандидат філософ. наук, доцент ка-
федри філософських дисциплін (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка). (274/11)

Буряк Наталія Борисівна, старший викладач кафе-
дри етики та естетики Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: «Феномен релі-
гії у філософії Еріха Фромма: соціально-філософський 
аналіз» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
історії). Спецрада Д 26.053.16 у Національному педа-
гогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-
11-08). Науковий керівник – Свириденко Д. Б., доктор 
філософ. наук, доцент, професор кафедри методології 
науки та міжнародної освіти (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Добро-
дум О. В., доктор філософ. наук, доцент, доцент Науко-
во-дослідного інституту (Київський національний уні-
верситет культури і мистецтв); Брижнік В. М., кандидат 
філософ. наук, провідний науковий співробітник відділу 
інтернаціоналізації вищої освіти (Інститут вищої освіти 
НАПН України). (450/11)

Литвиненко Тетяна Сергіївна, методист відділу ас-
пірантури і докторантури Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: «Гуманістична 
складова сучасної філософії дошкільної освіти в Україні» 
(09.00.10 – філософія освіти). Спецрада Д 26.053.16 у На-
ціональному педагогічному університеті імені М. П. Дра-
гоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирого-
ва, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Жижко Т. А., 
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри 
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та єв-
роінтеграції (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Бойко А. І., доктор філо-
соф. наук, доцент, завідувач кафедри філософських та 
політичних наук (Черкаський державний технологічний 
університет); Дроботенко М. О., кандидат філософ. наук, 
доцент кафедри філософії (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (451/11)

Кийков Олексій Юрійович, директор дирекції «Дип-
сервіс» Генеральної дирекції з обслуговування іноземних 
представництв: «Філософська парадигма національної 

стратегії інтернаціоналізації вищої освіти» (09.00.10 – фі-
лософія освіти). Спецрада Д 26.053.16 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Науковий керівник – Терепищий С. О., доктор філо-
соф. наук, доцент, професор кафедри соціальної філосо-
фії, філософії освіти та освітньої політики (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опо-
ненти: Берегова Г. Д., доктор філософ. наук, професор, 
завідувач кафедри філософії і соціально-гуманітарних 
дисциплін (Херсонський державний аграрний універси-
тет); Іщенко О. А., кандидат філософ. наук, директор сту-
дентського містечка (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»). (452/11)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Бундза Ірина Василівна, викладач кафедри польської 

філології Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка: «Функціонування іменників singularia 
tantum у сучасній польській мові» (10.02.03 – слов’янські 
мови). Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства 
імені О. О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Гру-
шевського, 4; тел. (044) 279-02-92). Науковий керівник – 
Кравчук А. М., кандидат філол. наук, професор, завідувач 
кафедри польської філології (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Єрмолен-
ко С. С., доктор філол. наук, професор, провідний на-
уковий співробітник відділу загального та порівняльно-
історичного мовознавства (Інститут мовознавства імені 
О. О. Потебні НАН України); Дем’яненко Н. Б., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри полоністики Інсти-
туту філології (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (6/11)

Наняк Юлія Олегівна, асистент кафедри перекла-
дознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія 
Кочура Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Індивідуалізоване мовлення як проблема 
перекладу (на матеріалі трагедії Й. В. Ґете «Faust» та її 
англомовних і українських перекладів)» (10.02.16 – пе-
рекладознавство). Спецрада Д 26.001.11 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Зорівчак Р. П., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри пере-
кладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія 
Кочура (Львівський національний університет імені Іва-
на Франка). Опоненти: Чередниченко О. І., доктор філол. 
наук, професор, академік АН ВШ України, професор ка-
федри теорії та практики перекладу з романських мов 
імені Миколи Зерова (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Мазур О. В., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики галу-
зевого перекладу (Херсонський національний технічний 
університет). (40/11)
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Андрущенко Ірина Олександрівна, старший викладач 
кафедри англійської філології і філософії мови імені про-
фесора О. М. Мороховського Київського національного 
лінгвістичного університету: «Просодичні характеристики 
публічного мовлення акцентуйованих особистостей (екс-
периментально-фонетичне дослідження на матеріалі ан-
глійської мови)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада 
Д 26.054.04 у Київському національному лінгвістичному 
університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керів-
ник – Калита А. А., доктор філол. наук, професор, про-
фесор кафедри теорії, практики та перекладу французь-
кої мови (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»). Опоненти: Ільченко О. М., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри іноземних мов (Центр наукових 
досліджень та викладання іноземних мов НАН України); 
Паращук В. Ю., кандидат філол. наук, доцент, професор 
кафедри англійської мови та методики її викладання 
(Центральноукраїнський державний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Винниченка). (47/11)

Шелковнікова Зінаїда Борисівна, старший викладач 
Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов 
НАН України: «Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні 
параметри наукового наративу» (10.02.04 – германські 
мови). Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Ільченко О. М., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри іноземних мов (Центр на-
укових досліджень та викладання іноземних мов НАН 
України). Опоненти: Колегаєва І. М., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечни-
кова); Кущ Е. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри 
теорії та практики перекладу (Запорізький національний 
технічний університет МОН України). (66/11)

Матусевич Людмила Михайлівна, викладач кафедри 
українознавства Вінницького національного медичного 
університету імені М. І. Пирогова: «Мовленнєвий жанр до-
зволу в українськомовному діалогічному дискурсі: кому-
нікативно-прагматичний та структурно-семантичний ас-
пекти» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.172.01 
в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України 
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-02-
92). Науковий керівник – Бріцин В. М., доктор філол. наук, 
професор, головний науковий співробітник (Інститут мо-
вознавства імені О. О. Потебні НАН України). Опоненти: 
Бибик С. П., доктор філол. наук, професор, провідний на-
уковий співробітник відділу стилістики, культури мови та 
соціолінгвістики (Інститут української мови НАН України); 
Максим’юк О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри сучасної української мови (Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича). (131/11)

Євланова Олександра Олександрівна, аспірант Інсти-
туту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України: «По-
літичний дискурс Вацлава Гавела й Вацлава Клауса: засо-
би та прийоми мовного впливу» (10.02.03 – слов’янські 
мови). Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства 
імені О. О. Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Гру-
шевського, 4; тел. (044) 279-02-92). Науковий керівник – 
Даниленко Л. І., кандидат філол. наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу слов’янських мов (Інститут 
мовознавства імені О. О. Потебні НАН України). Опоненти: 
Баландіна Н. Ф., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри журналістики (Полтавський національний педа-
гогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України); 
Скрипник М. В., кандидат філол. наук, асистент кафедри 
слов’янських мов (Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника МОН України). (132/11)

Тупчій Олександра Володимирівна, тимчасово не пра-
цює: «Образ Англії в російській мовній свідомості кінця 
XVI – першої половини XIX ст.: лінгвоімагологічний ас-
пект» (10.02.02 – російська мова). Спецрада Д 26.172.01 
в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України 
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-02-
92). Науковий керівник – Іванова Л. П., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри слов’янських мов 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова). Опоненти: Слухай Н. В., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри російської філології (Ін-
ститут філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка); Сиромля Н. М., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології (Київ-
ський національний університет технологій та дизайну). 
(133/11)

Гулієва Діна Олександрівна, старший викладач кафе-
дри інтелектуальних комп’ютерних систем факультету 
соціально-гуманітарних технологій Харківського націо-
нального університету «Харківський політехнічний інсти-
тут»: «Реалізація комунікативних стратегій позитивної / 
негативної оцінки в англо-американській неофіційній 
комунікації» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 
64.051.27 у Харківському національному університеті іме-
ні В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан 
Свободи, 4; тел. (057) 707-51-05). Науковий керівник – 
Мартинюк А. П., доктор філол. наук, професор, профе-
сор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на МОН України). Опоненти: Сєрякова І. І., доктор філол. 
наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи 
та міжнародних зв’язків, професор кафедри германської 
та фіно-угорської філології (Київський національний лінг-
вістичний університет МОН України); Велівченко В. Ф., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англій-
ської філології та методики навчання англійської мови 
(Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького МОН України). (140/11)
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Петренко Олена Миколаївна, начальник відділу роз-
витку міжнародних зв’язків і євроінтеграції департамен-
ту міжнародного співробітництва Харківської міськради: 
«Стратегії неввічливості у дискурсі драм В. Шекспіра: 
когнітивно-прагматичний аспект» (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 – Шевченко І. С., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови та 
перекладу (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Приходько А. М., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії 
та практики перекладу (Запорізький національний техніч-
ний університет МОН України); Велівченко В. Ф., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філоло-
гії та методики навчання англійської мови (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького 
МОН України). (141/11)

Бобро Марія Павлівна, старший викладач кафедри 
загального та прикладного мовознавства Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Аксіо-
логічні та лінгвокультурні параметри концепту ЖИТТЯ як 
складника української концептосфери» (10.02.01 – укра-
їнська мова). Спецрада К 64.053.05 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 – Філон М. І., 
кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри україн-
ської мови (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Маленко О. О., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри укра-
їнознавства і лінгводидактики (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН Укра-
їни); Заверющенко О. Л., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри документознавства та української мови 
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут» МОН Украї-
ни). (205/11)

Гурова Оксана Модестівна, старший викладач кафе-
дри української мови Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна: «Лексико-семантичне поле «вік 
людини» в українській мові» (10.02.01 – українська мова). 
Спецрада К 64.053.05 у Харківському національному пе-
дагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН Укра-
їни (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-
35-27). Науковий керівник – Філон М. І., кандидат філол. 
наук, доцент, завідувач кафедри української мови (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). Опоненти: Лучик А. А., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри загального і слов’янського 
мовознавства (Національний університет «Києво-Моги-
лянська академія» МОН України); Редін П. О., кандидат 
філол. наук, доцент, завідувач кафедри української мови 

(Харківський регіональний інститут державного управлін-
ня Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України). (206/11)

Прокойченко Анастасія Володимирівна, викладач ка-
федри теорії, практики та перекладу англійської мови На-
ціонального технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Мовна 
репрезентація емотивності у текстах новел Д. Г. Лоурен-
са» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 76.051.07 
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Ко-
цюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий керів-
ник – Глінка Н. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови 
(Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). 
Опоненти: Морозова І. Б., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри граматики англійської мови (Одесь-
кий національний університет імені І. І. Мечникова); Ко-
ляда Е. К., кандидат філол. наук, професор, завідувач 
кафедри практики англійської мови (Східноєвропей-
ський національний університет імені Лесі Українки). 
(217/11)

Батринчук Зоряна Романівна, асистент кафедри ан-
глійської мови Чернівецького національного універси-
тету імені Юрія Федьковича: «Експресивність сучасного 
англомовного епістолярного дискурсу: синтаксичні та 
параграфемні засоби (на матеріалі епістолярних романів 
XXI століття)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 
76.051.07 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий 
керівник – Єсипенко Н. Г., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри англійської мови (Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: 
Бабелюк О. А., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри технічного перекладу (Львівський державний 
університет безпеки життєдіяльності); Львова Н. Л., кан-
дидат філол. наук, доцент, доцент кафедри фонетики і 
практики англійської мови (Київський національний лінг-
вістичний університет). (219/11)

Козловська Дар’я Валеріївна, старший лаборант з 
вищою освітою кафедри української мови Донецького 
національного університету імені Василя Стуса: «Струк-
турно-семантичні та функціонально-стилістичні харак-
теристики поетонімії романів українських письменниць 
початку XXI століття» (10.02.01 – українська мова). Спец-
рада К 11.051.14 у Донецькому національному універси-
теті імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий ке-
рівник – Коваль Л. М., доктор філол. наук, доцент, в. о. 
завідувача кафедри української мови (Донецький націо-
нальний університет імені Василя Стуса). Опоненти: Тор-
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чинський М. М., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри української філології (Хмельницький національ-
ний університет); Надутенко М. В., кандидат філол. наук, 
доцент, молодший науковий співробітник відділу лінгвіс-
тики (Український мовно-інформаційний фонд НАН Укра-
їни). (370/11)

Онатій Анастасія Віталіївна, старший викладач ка-
федри української мови Національного університету 
«Києво-Могилянська академія»: «Синтаксична органі-
зація складнопідрядних займенниково-співвідносних 
речень несиметричної структури» (10.02.01 – українська 
мова). Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національ-
ному університеті імені Василя Стуса МОН України (21021, 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). На-
уковий керівник – Ожоган В. М., доктор філол. наук, про-
фесор, віце-президент з науково-педагогічної роботи (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія»). 
Опоненти: Христіанінова Р. О., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри української мови (Запорізький 
національний університет); Домрачева І. Р., кандидат фі-
лол. наук, доцент, доцент кафедри української мови (До-
нецький національний університет імені Василя Стуса). 
(371/11)

Шматко Інна Володимирівна, лаборант І категорії відді-
лу граматики та наукової термінології Інституту української 
мови НАН України, здобувач кафедри загального та при-
кладного мовознавства і слов’янської філології Донецько-
го національного університету імені Василя Стуса: «Фор-
мування та системно-словотвірна організація української 
бджільницької термінології» (10.02.01 – українська мова). 
Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національному уні-
верситеті імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Він-
ниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий 
керівник – Симоненко Л. О., кандидат філол. наук, профе-
сор, провідний науковий співробітник відділу лінгвістики 
(Український мовно-інформаційний фонд НАН України). 
Опоненти: Кочан І. М., доктор філол. наук, професор, за-
відувач кафедри українського прикладного мовознавства 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка); Малевич Л. Д., кандидат філол. наук, доцент, завіду-
вач кафедри українознавства (Національний університет 
водного господарства та природокористування). (372/11)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Попович Наталія Валеріївна, старший викладач ка-

федри фізичної географії та картографії Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Карто-
графічне забезпечення регіональних стратегій розвитку 
територій (на прикладі Харківської області)» (11.00.12 – 
географічна картографія). Спецрада Д 26.163.01 в Інсти-
туті географії НАН України (01030, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 44; тел. (044) 234-61-93). Науковий керівник – 
Пересадько В. А., доктор географ. наук, професор, декан 
факультету геології, географії, рекреації і туризму (Хар-

ківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 
Опоненти: Маруняк Є. О., доктор географ. наук, старший 
науковий співробітник, вчений секретар (Інститут геогра-
фії НАН України); Тітова С. В., кандидат географ. наук, 
доцент, доцент кафедри геодезії та картографії (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
(422/11)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Зубко Артем Олександрович, головний спеціаліст від-

ділу міжнародного арбітражу Департаменту міжнародних 
спорів Міністерства юстиції України: «Адміністративно-
правовий статус Департаменту міжнародних спорів Мі-
ністерства юстиції України» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті пуб-
лічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2; тел. 228-10-
31). Науковий керівник – Куркова К. М., кандидат юрид. 
наук, завідувач відділу науково-правових експертиз та 
законопроектних робіт (Науково-дослідний інститут пуб-
лічного права). Опоненти: Кузьменко О. В., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного 
права і процесу (Національна академія внутрішніх справ); 
Нікітін В. В., кандидат юрид. наук, начальник відділу роз-
гляду звернень у сферах державної реєстрації (Міністер-
ство юстиції України). (14/11)

Гузь Володимир Миколайович, адвокат Адвокатського 
об’єднання «Кондра і Партнери»: «Міжнародно-право-
ва охорона дикої фауни» (12.00.11 – міжнародне пра-
во). 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 – Лисик В. М., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри міжнародного права (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Медведєва М. О., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних 
відносин (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка); Короткий Т. Р., кандидат юрид. наук, до-
цент, професор кафедри міжнародного та європейського 
права (Національний університет «Одеська юридична ака-
демія»). (15/11)

Зубко Оксана Михайлівна, помічник генерального 
директора концерну «Військессетменеджмент»: «Адміні-
стративно-правове регулювання оборонно-промислового 
комплексу України» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного 
права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник – Оксінь В. Ю., кандидат юрид. наук, 
перший заступник директора (Науково-дослідний інсти-
тут публічного права). Опоненти: Гаруст Ю. В., доктор 
юрид. наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, 
господарського права та фінансово-економічної безпеки 
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(Сумський державний університет); Большаков В. Н., кан-
дидат юрид. наук, доцент, провідний науковий співробіт-
ник (ДП «Укроборонсервіс»). (34/11)

Харченко Віталій Миколайович, викладач кафедри 
цивільного, господарського, адміністративного права 
та правоохоронної діяльності Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»: «Принципи ре-
алізації правоохоронної функції держави органами проку-
ратури України» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 
26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного пра-
ва (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Нау-
ковий керівник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, 
провідний науковий співробітник відділу організації на-
уково-дослідної роботи (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Шатрава С. О., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри адміністративної діяльності 
поліції (Харківський національний університет внутрішніх 
справ); Шкарупа К. В., кандидат юрид. наук, викладач від-
ділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням за-
конів при виконанні судових рішень у кримінальних про-
вадженнях Інституту підвищення кваліфікації прокурорів 
(Національна академія прокуратури України). (35/11)

Горецький Олег Васильович, аспірант відділу проблем 
цивільного, трудового та підприємницького права Інсти-
туту держави і права імені В. М. Корецького НАН Укра-
їни: «Процедура примирення в цивільному судочинстві» 
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.236.02 
в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України (01601 м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 
278-80-46). Науковий керівник – Тимченко Г. П., доктор 
юрид. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник (Інститут держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Кармаза О. О., 
доктор юрид. наук, професор, головний консультант 
(Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради 
України); Гулик А. Г., кандидат юрид. наук, суддя (Львів-
ський окружний адміністративний суд). (46/11)

Маілунц Белла Еріківна, тимчасово не працює: 
«Суб’єкти кримінального переслідування у досудовому 
провадженні та у провадженні в суді першої інстанції» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада 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 керів-
ник – Гловюк І. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри кримінального процесу (Національний універси-
тет «Одеська юридична академія» МОН України). Опонен-
ти: Гринюк В. О., доктор юрид. наук, доцент, доцент ка-
федри правосуддя (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України); Луцик В. В., канди-

дат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-
правових дисциплін (Львівський державний університет 
внутрішніх справ). (115/11)

Волошанівська Тетяна Володимирівна, аспірант кафе-
дри кримінального процесу Національного університету 
«Одеська юридична академія»: «Засада забезпечення 
права на захист у кримінальному провадженні в контек-
сті європейських стандартів справедливого судового 
розгляду» (12.00.09 – кримінальний процес та криміна-
лістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяль-
ність). Спецрада Д 41.086.03 у Національному універси-
теті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). 
Науковий керівник – Пожар В. Г., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри кримінального процесу (Національ-
ний університет «Одеська юридична академія» МОН Укра-
їни). Опоненти: Юхно О. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри кримінального процесу та організації 
досудового слідства факультету № 1 (Харківський націо-
нальний університет внутрішніх справ); Дроздов О. М., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри криміналь-
ного процесу (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого МОН України). (116/11)

Трошкіна Катерина Євгенівна, викладач кафедри дер-
жавно-правових дисциплін та адміністративного права 
Центральноукраїнського державного педагогічного уні-
верситету імені Володимира Винниченка: «Становлення 
інституту громадянства в УНР та ЗУНР (1918 – 1921 рр.): 
історико-порівняльне дослідження» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля 
Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коноваль-
ця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник – Дур-
нов Є. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
історії держави та права (Національна академія внутріш-
ніх справ). Опоненти: Кіндюк Б. В., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри теорії та історії держави і 
права (Тернопільський національний економічний універ-
ситет); Луцька Г. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри 
теорії та історії держави і права (ПВНЗ «Університет Коро-
ля Данила»). (118/11)

Віконський Василь Васильович, начальник головного 
управління Національної поліції у Хмельницькій області: 
«Втілення ідеологічної функції права у сучасній правовій 
системі України» (12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 
20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 
77-18-45). Науковий керівник – Луцький А. І., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та історії 
держави і права, ректор (ПВНЗ «Університет Короля Да-
нила»). Опоненти: Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений юрист України, перший проректор 
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(Національна академія внутрішніх справ); Турчак О. В., 
доктор юрид. наук, доцент, начальник НДЛ (військово-
історичних досліджень) наукового центру сухопутних 
військ (Національна академія сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного). (119/11)

Марадіна Юлія Сергіївна, асистент кафедри кримі-
нального права № 1 Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого: «Катування: соціальна 
обумовленість і склад злочину» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). На-
уковий керівник – Дорош Л. В., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри кримінального права № 1 (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудро-
го). Опоненти: Житний О. О., доктор юрид. наук, профе-
сор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на); Хилюк С. В., кандидат юрид. наук, керівник Магістер-
ської програми з прав людини (Український католицький 
університет). (126/11)

Степанов Артем Борисович, перший заступник проку-
рора Харківської області, прокуратура Харківської облас-
ті: «Співвідношення прокурорського нагляду, відомчого 
та судового контролю під час досудового розслідуван-
ня» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 
Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник – Фомін С. Б., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри кримінального процесу та ОРД 
(Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого). Опоненти: Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, 
старший науковий співробітник, доцент кафедри право-
суддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Толочко О. М., кандидат юрид. наук, доцент, 
заслужений юрист України, проректор (Національна ака-
демія прокуратури України). (134/11)

Мельник Алла Анатоліївна, юрист І категорії теми 
№ 16БФ042-01 юридичного факультету Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка: «Якість 
закону: теоретико-методологічний та техніко-юридичний 
аспекти» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; іс-
торія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.001.04 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Бобровник С. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії права та держави (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Косо-
вич В. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії та філософії права (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка); Тарахонич Т. І., кандидат 
юрид. наук, старший науковий співробітник, старший на-
уковий співробітник відділу теорії держави і права (Інсти-
тут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). 
(169/11)

Стаскевич Ганна Сергіївна, викладач кафедри кри-
мінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ «Єв-
ропейський університет»: «Розслідування кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із дорожньо-транспортними 
пригодами» (12.00.09 – кримінальний процес та криміна-
лістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяль-
ність). Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ «Європейський уні-
верситет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка 
Вернадського, 16-в; тел. (044) 452-35-68). Науковий ке-
рівник – Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри кримінального права, процесу та кримі-
налістики (ПВНЗ «Європейський університет»). Опоненти: 
Мотлях О. І., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, провідний науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ № 1 
(Національна академія внутрішніх справ); Завидняк В. І., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри криміналь-
ного процесу та криміналістики (Університет державної 
фіскальної служби України). (170/11)

Гричанюк Марина Володимирівна, начальник філії ДУ 
«Центр пробації» у Харківській області: «Механізм проти-
дії злочинності неповнолітніх» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада Д 64.700.03 у Харківському національному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий 
керівник – Литвинов О. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений працівник освіти України, завідувач кафе-
дри кримінального права і кримінології факультету № 1 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Юзікова Н. С., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри адміністративного і кримінального пра-
ва (Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара); Ступник Я. В., кандидат юрид. наук, доцент, за-
відувач кафедри кримінального права та процесу (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»). (172/11)

Чорнуха Олександр Сергійович, помічник адвока-
та: «Кримінально-правове забезпечення добросовісної 
конкуренції в Україні» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 
64.700.03 у Харківському національному університеті вну-
трішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий керівник – 
Харченко В. Б., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін факультету 
№ 6 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Хряпінський П. В., доктор юрид. наук, 
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професор, заслужений діяч науки і техніки України, про-
фесор кафедри кримінального права і кримінології (ДВНЗ 
«Національний гірничий університет»); Давиденко М. Л., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри криміналь-
но-правових дисциплін (Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна). (173/11)

Яроцька Марина Віталіївна, молодший науковий спів-
робітник НДІ приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України: «Юридичний 
склад як підстава виникнення майнових цивільних право-
відносин» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, 
вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). Науковий 
керівник – Мічурін Є. О., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри цивільно-правових дисциплін (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 
Опоненти: Коструба А. В., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри цивільного права (Навчально-науковий 
юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»); Спєсівцев Д. С., 
кандидат юрид. наук, старший викладач кафедри цивіль-
но-правових дисциплін (Східноєвропейський національ-
ний університет імені Лесі Українки). (198/11)

Степанова Сніжана Володимирівна, суддя Жовтне-
вого районного суду м. Маріуполя, аспірант Маріуполь-
ського державного університету: «Європейські стандарти 
права на справедливий суд та їх імплементація у націо-
нальне законодавство України: конституційно-правове 
дослідження» (12.00.02 – конституційне право; муніци-
пальне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет» МОН України (88000, 
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). На-
уковий керівник – Свірський Б. М., кандидат юрид. наук, 
професор кафедри права та публічного адміністрування 
(Маріупольський державний університет). Опоненти: Во-
лошин Ю. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, завідувач кафедри міжнародного права 
(ННІ міжнародних відносин Національного авіаційного 
університету); Папаяні С. В., кандидат юрид. наук, в. о. 
керівника Управління комунікацій Конституційного Суду 
України та міжнародного співробітництва). (199/11)

Барікова Анна Анатоліївна, аспірант юридичного фа-
культету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Систематизація права електронних 
комунікацій: адміністративно-правове дослідження» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.001.04 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мельник Р. С., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміні-

стративного права (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кормич Б. А., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри морського 
та митного права (Національний університет «Одеська 
юридична академія» МОН України); Петров Є. В., доктор 
юрид. наук, професор, суддя (Дружківський міський суд 
Донецької області). (257/11)

Іваницький Ярослав Олегович, аспірант кафедри кри-
мінального процесу та криміналістики Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка: «Закономір-
ності адвокатської діяльності як складова предмета кри-
міналістики» (12.00.09 – кримінальний процес та кримі-
налістика; судова експертиза; оперативно-розшукова ді-
яльність). 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 – Когутич І. І., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри кримінального процесу та 
криміналістики (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Іщенко А. В., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, професор 
кафедри криміналістики і судової медицини (Національна 
академія внутрішніх справ); Бояров В. І., кандидат юрид. 
наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу 
і криміналістики (Академія адвокатури України). (260/11)

В’язовченко Олександр Валерійович, заступник на-
чальника Управління – начальник головного відділу по 
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 
Управління СБУ у Запорізькій області: «Міжнародне спів-
робітництво під час розслідування ухилень від сплати 
податків транснаціонального характеру» (12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 26.063.02 
у ПВНЗ «Європейський університет» МОН України (03115, 
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 
452-35-68). Науковий керівник – Завидняк В. І., канди-
дат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального 
процесу та криміналістики (Університет державної фіс-
кальної служби України). Опоненти: Іщенко А. В., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, про-
фесор кафедри криміналістики та судової медицини (На-
ціональна академія внутрішніх справ); Плукар В. В., кан-
дидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального 
права, процесу та криміналістики (ПВНЗ «Європейський 
університет»). (270/11)

Виноградова Світлана Олександрівна, тимчасово не 
працює: «Гуманізація системи виконання покарань в умо-
вах євроінтеграційних процесів» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада Д 08.727.04 у Дніпропетровському державно-
му університеті внутрішніх справ МВС України (49005, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). На-
уковий керівник – Корнякова Т. В., доктор юрид. наук, 
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доцент, заслужений юрист України, завідувач кафедри 
адміністративного і кримінального права (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара). Опонен-
ти: Марисюк К. Б., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри кримінального права і процесу Інституту права і 
психології (Національний університет «Львівська політех-
ніка»); Фіалка М. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри кримінального права і кримінології факультету 
№ 1 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). (273/11)

Романюк Віталія Анатоліївна, асистент кафедри між-
народного та європейського права Хмельницького універ-
ситету управління та права: «Позовна давність у цивільно-
му праві» (12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада 
К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та 
права Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий 
керівник – Гринько С. Д., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри цивільного права та процесу (Хмель-
ницький університет управління та права). Опоненти: 
Булеца С. Б., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри цивільного права та процесу (Ужгородський на-
ціональний університет); Устименко О. А., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 
(278/11)

Весна Наталія Олександрівна, начальник юридичного 
відділу Спілки споживчих товариств Хмельницької облас-
ті: «Зміна та розірвання договору як цивільне правовідно-
шення» (12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада 
К 70.895.02 у Хмельницькому університеті управління та 
права Хмельницької облради (29013, м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий 
керівник – Димінська О. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародного та європейського права 
(Хмельницький університет управління та права). Опонен-
ти: Калаур І. Р., доктор юрид. наук, професор, заслуже-
ний юрист України, завідувач кафедри цивільного права 
і процесу (Тернопільський національний економічний уні-
верситет); Місяць А. П., кандидат юрид. наук, доцент ка-
федри міжнародних відносин та туризму (Хмельницький 
національний університет). (282/11)

Сосков Роман Миколайович, перший заступник проку-
рора Дніпропетровської області: «Кримінологічна харак-
теристика та запобігання органами прокуратури злочи-
нам, пов’язаних із незаконним використанням бюджетних 
коштів» (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 – Корняко-

ва Т. В., доктор юрид. наук, доцент, заслужений юрист 
України, завідувач кафедри адміністративного і кримі-
нального права юридичного факультету (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара). Опонен-
ти: Орловська Н. А., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри кримінального права і процесу (Національна 
академія Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького); Шведова Г. Л., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисци-
плін (Київський національний торговельно-економічний 
університет). (283/11)

Крижановський Олексій Миколайович, старший ви-
кладач кафедри кримінального права та кримінології фа-
культету підготовки фахівців для органів досудового роз-
слідування Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ: «Кримінологічні засади формування 
та реалізації стратегії запобігання злочинам у сфері гос-
подарської діяльності» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада 
Д 08.727.04 у Дніпропетровському державному універ-
ситеті внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий ке-
рівник – Філей Ю. В., кандидат юрид. наук, доцент, декан 
юридичного факультету Інституту управління та права 
(Запорізький національний технічний університет). Опо-
ненти: Конопельський В. Я., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри кримінального права та криміноло-
гії (Одеський державний університет внутрішніх справ); 
Коваленко А. В., кандидат юрид. наук, доцент, докторант 
(Національна академія внутрішніх справ). (284/11)

Червякова Оксана Вікторівна, науковий співробітник 
Науково-дослідного інституту публічного права: «Адміні-
стративно-правове забезпечення захисту прав суб’єктів 
підприємницької діяльності в Україні» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада К 17.127.07 у Класичному приватному 
університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий керівник – Геть-
ман Є. А., доктор юрид. наук, старший науковий співробіт-
ник, головний науковий співробітник відділу координації 
правових досліджень НАПрН України. Опоненти: Гетма-
нець О. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач ка-
федри правового забезпечення господарської діяльності 
факультету № 6 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ); Шевченко С. І., кандидат юрид. наук, 
заступник директора ННІ заочного навчання та підвищен-
ня кваліфікації (Дніпропетровський державний універси-
тет внутрішніх справ). (336/11)

Старосєльцева Оксана Валеріївна, суддя Харківсько-
го окружного адміністративного суду: «Фінансово-пра-
вове регулювання державного соціального страхування 
в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 
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17.127.07 у Класичному приватному університеті (69002, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-
58-63). Науковий керівник – Гетманець О. П., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри правово-
го забезпечення господарської діяльності факультету 
№ 6 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Юнін О. С., доктор юрид. наук, про-
фесор, директор ННІ заочного навчання та підвищення 
кваліфікації (Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ); Грохольський В. П., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри менеджменту та економіки в сі-
мейній медицині (Харківська медична академія після-
дипломної освіти). (337/11)

Яромій Іван Васильович, начальник відділу ГВ БКОЗ 
Управління СБУ в Запорізькій області: «Адміністративно-
правовий механізм запобігання та протидії порушенням 
митних правил в Україні» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державно-
му університеті внутрішніх справ МВС України (49000, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). На-
уковий керівник – Юнін О. С., доктор юрид. наук, доцент, 
директор ННІ заочного навчання та підвищення кваліфі-
кації (Дніпропетровський державний університет вну-
трішніх справ). Опоненти: Манжула А. А., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри галузевого права та 
правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка); Басанська Н. В., кандидат юрид. наук, до-
цент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дис-
циплін (Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банків-
ської справи»). (341/11)

Баган Ярослав Йосифович, адвокат Адвокатського 
об’єднання «Екс Юре», м. Львів: «Адміністративно-право-
ве забезпечення функціонування авіаційного транспор-
ту в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – 
Собакарь А. О., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри загальноправових дисциплін (Дніпропетров-
ський державний університет внутрішніх справ). Опо-
ненти: Журавльов Д. В., доктор юрид. наук, професор, 
перший заступник директора Інституту права та після-
дипломної освіти (Міністерство юстиції України); Чуднов-
ський О. В., кандидат юрид. наук, директор департаменту 
громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської 
міськради. (342/11)

Коротаєв Володимир Миколайович, директор Дніпро-
петровського науково-дослідного експертно-криміналіс-
тичного центру МВС України: «Адміністративно-правове 
регулювання експертно-криміналістичних досліджень 

зброї» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 
у Дніпропетровському державному університеті внутріш-
ніх справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 
26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – Юнін О. С., 
доктор юрид. наук, доцент, директор ННІ заочного на-
вчання та підвищення кваліфікації (Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ). Опоненти: 
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, т. в. о. завіду-
вача докторантури та аспірантури (Національна академія 
внутрішніх справ); Сокуренко О. А., кандидат юрид. наук, 
старший викладач кафедри галузевого права та право-
охоронної діяльності (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка). 
(349/11)

Лазарєв Владислав Олександрович, т. в. о. декана фа-
культету економіко-правової безпеки Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ: «Криміналіс-
тична характеристика та особливості розслідування втяг-
нення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенер-
ства» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий 
керівник – Чаплинський К. О., доктор юрид. наук, профе-
сор, завідувач кафедри криміналістики, судової медицини 
та психіатрії (Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ). Опоненти: Пчеліна О. В., доктор юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 
організації досудового слідства (Харківський національ-
ний університет внутрішніх справ); Куратченко М. В., 
кандидат юрид. наук, заступник начальника Головного 
управління Національної поліції у Дніпропетровській об-
ласті – начальник слідчого управління. (359/11)

Данилюк Марина Богданівна, тимчасово не пра-
цює: «Корпоративні інвестиційні фонди як учасники 
цивільних правовідносин» (12.00.03 – цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). Спецрада К 20.051.14 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» МОН 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Тараса Шев-
ченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керівник – 
Зеліско А. В., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафе-
дри цивільного права (ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника»). Опо-
ненти: Кузнєцова Н. С., доктор юрид. наук, професор, 
академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техні-
ки України, професор кафедри цивільного права (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Сіщук Л. В., кандидат юрид. наук, в. о. завідувача Лабо-
раторії проблем корпоративного права (НДІ приватного 
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України). (377/11)
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Саветчук Віталій Миколайович, аспірант кафедри ци-
вільного права ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника»: «Правове регулюван-
ня злиття та приєднання юридичних осіб за правом Укра-
їни та Європейського Союзу» (12.00.03 – цивільне право 
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). Спецрада К 20.051.14 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» МОН 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Тараса Шев-
ченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керівник – Зо-
зуляк О. І., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного права (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Сліп-
ченко С. О., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільно-
правових дисциплін факультету № 4 (Харківський націо-
нальний університет внутрішніх справ); Васильєва В. В., 
кандидат юрид. наук, науковий співробітник Лабораторії 
проблем корпоративного права (НДІ приватного права 
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України). (390/11)

Горбач Андрій Миколайович, науковий співробітник 
Науково-дослідного інституту публічного права: «Ад-
міністративно-правові відносини: теорія і практика» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансо-
ве право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у 
Науково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий ке-
рівник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, провід-
ний науковий співробітник відділу організації науково-до-
слідної роботи (Національна академія внутрішніх справ). 
Опоненти: Гетьман Є. А., доктор юрид. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник 
відділу координації правових досліджень НАПрН  України; 
Кондратенко В. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності 
(Центральноукраїнський державний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Винниченка). (391/11)

Дмитренко Роман Миколайович, начальник відділу 
нагляду за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів 
примусового характеру прокуратури Харківської області: 
«Адміністративно-правові засади прокурорської діяль-
ності у сфері виконання покарань України» (12.00.07 – ад-
міністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному 
інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Ковальська В. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу проблем 
публічного права (Науково-дослідний інститут публіч-
ного права). Опоненти: Бараш Є. Ю., доктор юрид. наук, 
професор, начальник (Інститут кримінально-виконавчої 
служби); Курко О. М., кандидат юрид. наук, прокурор від-
ділу (Прокуратура Київської області). (392/11)

Бабенко Антон Юрійович, старший викладач кафе-
дри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Університету державної фіскальної служби України: «Фі-
нансово-правова відповідальність за порушення митного 
законодавства» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 
26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного пра-
ва (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Нау-
ковий керівник – Глух М. В., кандидат юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 
правознавства (Університет державної фіскальної служ-
би України). Опоненти: Миськів Л. І., доктор юрид. наук, 
доцент, провідний науковий співробітник відділу проблем 
публічного права (Науково-дослідний інститут публічного 
права); Оніщик Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, завіду-
вач кафедри конституційного, адміністративного та гос-
подарського права (Академія праці, соціальних відносин 
і туризму). (393/11)

Мальцев Віталій Вікторович, начальник відділення по ро-
боті з особовим складом військової частини 3066 Північного 
територіального об’єднання Національної гвардії України: 
«Організаційні та правові засади діяльності Національної 
поліції України в умовах правового режиму надзвичайного 
стану» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансо-
ве право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у На-
уково-дослідному інституті публічного права (03035, м. Київ, 
вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Бра-
тель С. Г., кандидат юрид. наук, доцент, т. в. о. завідувача 
кафедри адміністративної діяльності (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Ковальчук А. Т., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри правосуддя (Державний 
університет інфраструктури та технологій); Плугатар Т. А., 
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, голов-
ний науковий співробітник НДЛ кримінологічних досліджень 
та запобігання злочинності (Державний науково-дослідний 
інститут МВС України). (396/11)

Мозговий Олександр Олександрович, науковий спів-
робітник Науково-дослідного інституту публічного права: 
«Адміністративно-правові засади діяльності сервісних 
центрів МВС України» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного 
права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник – Шатрава С. О., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри адміністративної діяль-
ності поліції (Харківський національний університет вну-
трішніх справ). Опоненти: Рябченко О. П., доктор юрид. 
наук, професор, начальник кафедри адміністративного 
права і процесу та митної безпеки (Університет державної 
фіскальної служби України); Соболь Є. Ю., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін та адміністративного права (Центральноукраїн-
ський державний педагогічний університету імені Воло-
димира Винниченка). (397/11)
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Козаченко Вікторія Іванівна, прокурор департамен-
ту процесуального керівництва у кримінальних про-
вадженнях підслідних Державному бюро розслідувань 
Генеральної прокуратури України: «Засада законності у 
кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеч-
чини та України (порівняльно-правове дослідження)» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, 
м. Київ, бульв. Шевченка, 27; тел. (044) 246-57-87). На-
уковий керівник – Дьомін Ю. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, старший викладач відділу підготовки прокурорів з 
нагляду за додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове 
слідство (Національна академія прокуратури України). 
Опоненти: Удалова Л. Д., доктор юрид. наук, професор, 
директор Інституту післядипломної освіти (Національна 
академія внутрішніх справ); Швидкова О. В., кандидат 
юрид. наук, завідувач кафедри кримінального права, кри-
мінального процесу та криміналістики (Національна ака-
демія Служби безпеки України). (398/11)

Опанасенко Наталія Олегівна, юрист MПП «Лора»: 
«Криміналістична характеристика та основні положення 
розслідування шахрайства, вчиненого організованими 
злочинними групами у сфері житлового будівництва» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, 
м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 27; тел. (044) 246-57-
87). Науковий керівник – Корж В. П, доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри кримінально-правових 
дисциплін факультету № 6 (Харківський національний 
університет внутрішніх справ). Опоненти: Даньшин М. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кримі-
нально-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Омельчук Л. В., канди-
дат юрид. наук, доцент кафедри кримінального процесу 
та криміналістики (Національний університет державної 
фіскальної служби України). (399/11)

Козленко Анна Андріївна, прокурор Київської місцевої 
прокуратури № 7 (Прокуратура міста Києва): «Належність 
та допустимість доказів у кримінальному проваджен-
ні» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 
Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ «Європейський універ-
ситет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка 
Вернадського, 16-а; тел. (044) 452-35-68). Науковий ке-
рівник – Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри кримінального права, процесу та кримі-
налістики (ПВНЗ «Європейський університет»). Опоненти: 
Лук’янчиков Є. Д., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри інформаційного права та права інтелек-
туальної власності (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-

корського»); Юсупов В. В., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
НДЛ з проблем експертно-криміналістичного забезпечен-
ня Навчально-наукового інституту № 2 (Національна ака-
демія внутрішніх справ). (401/11)

Ребенок Наталія Олександрівна, секретар судових за-
сідань Макарівського районного суду Київської області: 
«Функціонально-правові та психологічні засади індиві-
дуально-превентивної діяльності дільничного офіцера 
поліції» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 
26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 
520-08-89). Науковий керівник – Кудерміна О. І., доктор 
психол. наук, доцент, завідувач кафедри юридичної пси-
хології (Національна академія внутрішніх справ). Опо-
ненти: Черновський О. К., доктор юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри юридичної психології (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича); Ларіо-
нов С. О., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки та психології (Харківський національний уні-
верситет внутрішніх справ). (403/11)

Кончук Наталія Сергіївна, викладач кафедри управ-
ління повсякденною діяльністю військ та тилового забез-
печення Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного: «Кримінальна відповідаль-
ність за державну зраду» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 
35.725.02 у Львівському державному університеті внутріш-
ніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 
26; тел. (032) 255-39-49). Науковий керівник – Максимо-
вич Р. Л., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін (Львівський державний 
університет внутрішніх справ). Опоненти: Бурдін В. М., док-
тор юрид. наук, професор, декан юридичного факультету 
(Львівський національний університет імені Івана Франка); 
Чорний Р. Л., кандидат юрид. наук, старший науковий спів-
робітник, директор науково-організаційного центру (Націо-
нальна академія Служби безпеки України). (404/11)

Пакліна Тетяна Олександрівна, слідчій слідчого від-
ділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві: «Юридико-психо-
логічна характеристика вбивств, вчинених через необе-
режність» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 
26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 
520-08-89). Науковий керівник – Андросюк В. Г., кандидат 
психол. наук, професор, провідний науковий співробітник 
наукової лабораторії проблем психологічного забезпечен-
ня (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: 
Криволапчук В. О., доктор юрид. наук, професор, директор 
(Державний науково-дослідний інститут МВС України); За-
харенко Л. М., кандидат психол. наук, старший психолог 
(Корпус оперативно-раптової дії спеціального підрозділу 
НП України). (405/11)
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Ленська Людмила Валентинівна, заступник началь-
ника відділу кадрового забезпечення Солом’янського 
УП ГУНП у м. Києві: «Психолого-правова характеристика 
грабіжу» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 
26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 
520-08-89). Науковий керівник – Кудерміна О. І., доктор 
психол. наук, доцент, завідувач кафедри юридичної пси-
хології (Національна академія внутрішніх справ). Опонен-
ти: Цільмак О. М., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри криміналістики, судової медицини та психі-
атрії (Одеський державний університет внутрішніх справ); 
Гребенюк М. О., кандидат юрид. наук, доцент, начальник 
кафедри психології охоронної діяльності Інституту управ-
ління державної охорони (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). (406/11)

Рябов Олександр Анатолійович, науковий співро-
бітник Науково-дослідного інституту публічного права: 
«Повстанський рух селян Київщини в українському дер-
жавотворенні 1917 – 1921 років» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і право-
вих учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет 
Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Ко-
новальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керів-
ник – Дурнов Є. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри історії держави та права (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Стеценко С. Г., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри адміністративного 
та господарського права (Запорізький національний уні-
верситет); Каленюк О. М., кандидат юрид. наук, завідувач 
кафедри богослов’я, загальноправових та суспільствоз-
навчих дисциплін імені академіка УАН Івана Луцького 
(ПВНЗ «Університет Короля Данила»). (407/11)

Бухарєв Владислав Вікторович, народний депутат 
України, Верховна Рада України: «Адміністративно-право-
ві засади забезпечення кібербезпеки України» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада К 55.051.07 у Сумському дер-
жавному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. 
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). Науковий 
керівник – Куліш А. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, директор Навчально-науко-
вого інституту права (Сумський державний університет). 
Опоненти: Музичук О. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений юрист України, декан факультету № 1 (Хар-
ківський національний університет внутрішніх справ); 
Бондарь С. О., кандидат юрид. наук, заслужений юрист 
України, суддя-спікер (Сумський окружний адміністра-
тивний суд). (408/11)

Башинський Олександр Анатолійович, науковий 
співробітник Науково-дослідного інституту публічного 
права: «Становлення та розвиток інституту покарання 
в кримінальному праві УСРР (УРСР) (1919 – 1991 рр.)» 

(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01 у 
ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-
45). Науковий керівник – Дурнов Є. С., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права 
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: 
Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри адміністративного та господарського права 
(Запорізький національний університет); Андрухів О. І., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії та 
історії держави і права (ПВНЗ «Університет Короля Да-
нила»). (409/11)

Шорський Павло Олександрович, головний спеціаліст 
відділу узагальнення судової практики, роботи по роз-
гляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку зі 
ЗМІ Харківського окружного адміністративного суду: 
«Адміністративно-правовий механізм забезпечення ви-
борчих прав громадян в Україні» (12.00.07 – адміністра-
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада К 55.051.07 у Сумському державному 
університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Рим-
ського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). Науковий ке-
рівник – Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції 
факультету № 3 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). Опоненти: Гаруст Ю. В., доктор юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, гос-
подарського права та фінансово-економічної безпеки На-
вчально-наукового інституту права (Сумський державний 
університет); Бурбика В. О., кандидат юрид. наук, депутат 
Сумської міськради. (410/11)

Миргород-Карпова Валерія Валеріївна, аспірант 
кафедри адміністративного, господарського права та 
фінансово-економічної безпеки Навчально-науково-
го інституту права Сумського державного університе-
ту: «Адміністративно-правовий механізм забезпечен-
ня контролю за міжнародними фінансами в Україні» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада К 55.051.07 у Сум-
ському державному університеті МОН України (40007, 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-
77-55). Науковий керівник – Гаруст Ю. В., доктор юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного, гос-
подарського права та фінансово-економічної безпеки 
Навчально-наукового інституту права (Сумський держав-
ний університет). Опоненти: Соболь Є. Ю., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри державно-правових 
дисциплін та адміністративного права (Центрально-
український державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка); Невядовський В. О., кандидат 
юрид. наук, заступник декана з навчально-методичної 
роботи факультету № 1 (Харківський національний уні-
верситет внутрішніх справ). (411/11)
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Спусканюк Артем Юрійович, детектив Головного під-
розділу детективів Національного антикорупційного бюро 
України: «Доказування у кримінальних провадженнях про 
злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. 
(044) 246-94-91). Науковий керівник – Татаров О. Ю., док-
тор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Татаров, Фа-
ринник, Головко»). Опоненти: Власова Г. П., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, 
процесу і криміналістики (ПВНЗ «Європейський універ-
ситет»); Шевчишен А. В., кандидат юрид. наук, заступник 
начальника відділу управління розслідування корупційних 
злочинів (Головне слідче управління Національної поліції 
України). (412/11)

Войтюк Роман Віталійович, старший детектив Головно-
го підрозділу детективів Національного антикорупційного 
бюро України: «Детектив Національного антикорупцій-
ного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуаль-
них правовідносин» (12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-
шукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній 
академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий 
керівник – Таран О. В., доктор юрид. наук, старший на-
уковий співробітник, провідний науковий співробітник 
наукової лабораторії з проблем досудового розслідуван-
ня (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: 
Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання 
«Татаров, Фаринник, Головко»); Мірковець Д. М., кандидат 
юрид. наук, заступник начальника відділу управління роз-
слідування корупційних злочинів (Головне слідче управлін-
ня Національної поліції України). (413/11)

Коровайко Оксана Сергіївна, державний реєстратор КП 
«Путрівське»: «Правовий режим даних державного реє-
стру нерухомого майна» (12.00.07 – адміністративне 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 ке-
рівник – Піддубний О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, за-
відувач кафедри цивільного та господарського права (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористування 
України). Опоненти: Гуржій Т. О., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового 
та інформаційного права (Київський національний торго-
вельно-економічний університет); Мачуська І. Б., кандидат 
юрид. наук, доцент кафедри цивільного та трудового права 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»). (414/11)

Митник Анна Костянтинівна, помічник приватного 
нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ого-
роднік Ж. А.: «Науковий парк як суб’єкт правовідносин 
інтелектуальної власності» (12.00.03 – цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Ко-
роля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коно-
вальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник – 
Орлюк О. П., доктор юрид. наук, професор, академік 
НАПрН України, директор (Науково-дослідний інститут 
інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: 
Кармаза О. О., доктор юрид. наук, професор, головний 
консультант Головного юридичного управління (Апарат 
Верховної Ради України); Саракун І. Б., кандидат юрид. 
наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри 
цивільного права і процесу (ПВНЗ «Університет Короля 
Данила»). (425/11)

Власенко Дмитро В’ячеславович, адвокат: «Націо-
нальна поліція України: адміністративно-правові аспек-
ти формування і розвитку» (12.00.07 – адміністративне 
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 – Ненько С. С., кандидат юрид. 
наук, доцент, директор Інституту права (ПВНЗ «Міжна-
родний університет бізнесу і права»). Опоненти: Кузьмен-
ко О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного права і процесу (Національна академія 
внутрішніх справ); Соцька А. М., кандидат юрид. наук, за-
ступник завідувача відділу забезпечення діяльності Упо-
вноваженого Президента України з прав людей з інвалід-
ністю Адміністрації Президента України. (427/11)

Бандура Світлана Олегівна, приватний нотаріус 
Вишгородського районного нотаріального округу Київ-
ської області: «Адміністративно-правові засади адміні-
стративного права України та країн-учасниць ЄС (Греції, 
Болгарії, Іспанії, Румунії): порівняльно-правовий аналіз» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансо-
ве право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у 
Науково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий ке-
рівник – Губанова Т. О., кандидат юрид. наук, директор 
(ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»). Опоненти: Світ-
личний О. П., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри цивільного та господарського права (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Савюк М. Ф., кандидат юрид. наук, доцент кафедри кри-
мінально-правових дисциплін (ПВНЗ «Буковинський уні-
верситет»). (435/11)

Рівіс Михайло Михайлович, голова Закарпатської 
облради: «Публічне адміністрування транскордон-
ного співробітництва України та країн-учасниць ЄС» 
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(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансо-
ве право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у 
Науково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий ке-
рівник – Журавльов Д. В., доктор юрид. наук, професор, 
перший заступник директора (Інститут права та після-
дипломної освіти Міністерства юстиції України). Опо-
ненти: Єщук О. М., доктор юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри адміністративного і господарського права та 
правоохоронної діяльності (Херсонський державний уні-
верситет); Губанова Т. О., кандидат юрид. наук, директор 
(ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»). (436/11)

Розсоха Сергій Сергійович, директор ТОВ «ФІ-
ДЕС Р. С.»: «Адміністративно-правові засади отримання 
права на зайняття нотаріальною діяльністю в Україні» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансо-
ве право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у 
Науково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий ке-
рівник – Єщук О. М., доктор юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри адміністративного і господарського права та 
правоохоронної діяльності (Херсонський державний уні-
верситет). Опоненти: Світличний О. П., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри цивільного та господарського 
права (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України); Савюк М. Ф., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін (ПВНЗ 
«Буковинський університет»). (437/11)

Фазекош Олексій Андрійович, співголова виконав-
чого директора з юридичних питань Мукачівської міськ-
районної спілки підприємців з юридичних питань: «Ад-
міністративно-правові засади захисту прав і свобод осіб 
адвокатами в Україні» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спец-
рада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публіч-
ного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-
10-31). Науковий керівник – Чижмарь К. І., доктор юрид. 
наук, доцент, директор (Інститут права та післядипломної 
освіти Міністерства юстиції України). Опоненти: Світлич-
ний О. П., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри цивільного та господарського права (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Савюк М. Ф., кандидат юрид. наук, доцент кафедри кри-
мінально-правових дисциплін (ПВНЗ «Буковинський уні-
верситет»). (438/11)

Балабан Іван Володимирович, заступник начальни-
ка – начальник сектору кримінальної поліції Жовтовод-
ського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області: 
«Адміністративно-правове забезпечення професійного 
навчання поліцейських» (12.00.07 – адміністративне пра-
во та процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті 
МВС України (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 

21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник – Бесчаст-
ний В. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, ректор (Донецький юридичний інститут 
МВС України). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, 
доцент, т. в. о. завідувача докторантури та аспірантури 
(Національна академія внутрішніх справ України); Нові-
ков В. В., кандидат юрид. наук, доцент, начальник сектору 
(Головне управління Національної поліції у Харківській 
області). (439/11)

Шелудяков Роман Сергійович, асистент кафедри кон-
ституційного, міжнародного та приватного права Криво-
різького факультету Національного університету «Одесь-
ка юридична академія»: «Правове регулювання трудової 
діяльності працівників поліції в Україні» (12.00.05 – тру-
дове право; право соціального забезпечення). Спецрада 
Д 26.001.46 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Івчук Ю. Ю., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри правознавства (Східноукраїнський на-
ціональний університет імені Володимира Даля). Опонен-
ти: Лукаш С. С., доктор юрид. наук, професор, директор 
(Сумська філія Харківського національного університету 
внутрішніх справ); Гаврилова О. О., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри конституційно-міжнародного права 
Навчально-наукового гуманітарного інституту (Таврій-
ський національний університет імені В. І. Вернадського). 
(446/11)

Авраменко Олександр Іванович, начальник управлін-
ня з розслідування кримінальних проваджень слідчих 
органів прокуратури та процесуального керівництва про-
куратури м. Києва: «Правове регулювання робочого часу 
працівників органів прокуратури в Україні та країнах ЄС» 
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечен-
ня). Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Котова Л. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри правознавства (Східноукраїн-
ський національний університет імені Володимира Даля). 
Опоненти: Бірюкова А. Г., доктор юрид. наук, доцент, до-
цент кафедри цивільного права № 2 (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого); Багрій В. А., 
кандидат юрид. наук, провідний фахівець Центру проб-
лем імплементації Європейського соціального права 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). (448/11)

Мороз Тарас Павлович, заступник начальника управ-
ління прокуратури м. Києва: «Правове регулювання про-
фесійної підготовки державних службовців» (12.00.05 – 
трудове право; право соціального забезпечення). Спецра-
да Д 26.001.46 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
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Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Капліна Г. А., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри правознавства (Східноукраїнський на-
ціональний університет імені Володимира Даля). Опонен-
ти: Тищенко О. В., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри трудового права та права соціального забезпе-
чення (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Колотік А. С., кандидат юрид. наук, декан фа-
культету № 3 (Харківський національний університет вну-
трішніх справ). (456/11)

Аносова Юлія Вікторівна, правовий аналітик, громад-
ська організація «КримSOS»: «Юрисдикція міжнародних 
судових органів щодо злочину геноциду» (12.00.11 – 
міжнародне право). Спецрада К 26.008.04 у Національ-
ному університеті «Києво-Могилянська академія» МОН 
України (04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2; тел. (044) 
425-60-59). Науковий керівник – Антонович М. М., док-
тор права, кандидат філол. наук, доцент, доцент кафе-
дри міжнародного і європейського права (Національний 
університет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: 
Мережко О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри права (Київський національний лінгвістичний 
університет); Гнатовський М. М., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри міжнародного права (Інститут 
міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка). (460/11)

Яворський Ярослав Теодейович, прокурор відділу за-
безпечення представництва в суді Управління представ-
ництва інтересів держави в суді Прокуратури Львівської 
області, радник юстиції: «Правовий статус прокурора 
Міжнародного кримінального суду» (12.00.11 – між-
народне право). Спецрада К 26.008.04 у Національному 
університеті «Києво-Могилянська академія» МОН України 
(04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2; тел. (044) 425-60-59). 
Науковий керівник – Гутник В. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри міжнародного права (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Василенко В. А., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри міжнародного і європейського права (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія»); 
Гнатовський М. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародного права (Інститут міжнародних від-
носин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка). (461/11)

Довганич Василь Антонович, начальник управління 
кадрового забезпечення Головного управління Націо-
нальної поліції у Львівській області: «Ґенеза правової 
ідеології в Галичині другої половини XIX – початку XX ст. 
(історико-правовий аспект)» (12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень). 
Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Дани-
ла» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; 
тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник – Луцький А. І., 

доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та 
історії держави і права, ректор (ПВНЗ «Університет Коро-
ля Данила»). Опоненти: Сворак С. Д., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри теорії та історії держави 
і права (Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника); Турчак О. В., доктор юрид. наук, до-
цент, начальник НДЛ (військово-історичних досліджень) 
наукового центру cухопутних військ (Національна акаде-
мія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачно-
го). (469/11)

Віконський Василь Васильович, начальник головного 
управління Національної поліції у Хмельницькій області: 
«Втілення ідеологічної функції права у сучасній правовій 
системі України» (12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 
20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 
77-18-45). Науковий керівник – Луцький А. І., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та історії 
держави і права, ректор (ПВНЗ «Університет Короля Да-
нила»). Опоненти: Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений юрист України, перший проректор 
(Національна академія внутрішніх справ); Турчак О. В., 
доктор юрид. наук, доцент, начальник НДЛ (військово-
історичних досліджень) наукового центру сухопутних 
військ (Національна академія сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного). (470/11)

Гальонкін Сергій Анатолійович, голова Апеляційно-
го суду Полтавської області: «Адміністративно-право-
ве забезпечення апеляційного провадження в Україні» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада К 55.051.07 у Сум-
ському державному університеті МОН України (40007, 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-
77-55). Науковий керівник – Пахомов В. В., доктор юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових 
дисциплін та судочинства Навчально-наукового інститу-
ту права (Сумський державний університет). Опоненти: 
Музичук О. М., доктор юрид. наук, професор, заслуже-
ний юрист України, декан факультету № 1 (Харківський 
національний університет внутрішніх справ); Кібець В. О., 
кандидат юрид. наук, заслужений юрист України, началь-
ник територіального управління Державної судової адмі-
ністрації України у Сумській області. (504/11)

Купрій Віталій Миколайович, народний депутат Укра-
їни, Верховна Рада України: «Конституційний процес: 
питання правових обмежень» (12.00.02 – конституційне 
право; муніципальне право). Спецрада Д 26.867.01 в Ін-
ституті законодавства Верховної Ради України (04053, 
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, факс 
(044) 235-96-05). Науковий керівник – Биков О. М., док-
тор юрид. наук, старший науковий співробітник, вчений 
секретар (Інститут законодавства Верховної Ради Украї-
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ни). Опоненти: Колодій А. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений 
юрист України, директор (ННІ «Юридичний інститут ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Омельченко Н. Л., кандидат юрид. 
наук, доцент, науковий співробітник відділу конституцій-
ного права та місцевого самоврядування (Інститут держа-
ви і права імені В. М. Корецького НАН України). (512/11)

Оксюта Тарас Григорович, заступник голови Соло-
м’янського районного суду м. Києва: «Процесуальний 
статус запасного судді у судовому провадженні України» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада Д 26.001.05 у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науко-
вий керівник – Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений юрист України, професор кафедри 
кримінального процесу (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Гринюк В. О., доктор юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри правосуддя (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка); Мірковець Д. М., 
кандидат юрид. наук, заступник начальника відділу управ-
ління розслідування корупційних злочинів (Головне слід-
че управління Національної поліції України). (519/11)

Лушпієнко Вадим Миколайович, начальник слідчого 
відділу прокуратури Автономної Республіки Крим: «По-
казання свідка як процесуальне джерело доказів у кри-
мінальному процесі України» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оператив-
но-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.001.05 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Шибіко В. П., 
кандидат юрид. наук, професор, заслужений юрист Укра-
їни, професор кафедри правосуддя (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, професор кафедри кримінального про-
цесу (Національна академія внутрішніх справ); Цуцкірі-
дзе М. С., кандидат юрид. наук, заслужений юрист Укра-
їни, заступник начальника (Головне слідче управління 
Національної поліції України). (520/11)

Сопова Катерина Андріївна, заступник керівника Цен-
тру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності 
НАПрН України: «Предмет і засоби доказування у справах 
щодо прав на торговельну марку» (12.00.04 – господар-
ське право; господарсько-процесуальне право). Спецра-
да Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, 
м. Київ, вул. М. Расвського, 23-а; тел. (044) 286-70-98). 
Науковий керівник – Дорошенко О. Ф., кандидат юрид. 
наук, заступник директора з експертної роботи (Науко-

во-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН 
України). Опоненти: Потоцький М. Ю., доктор юрид. наук, 
начальник відділу сприяння захисту прав (ДП «Україн-
ський інститут інтелектуальної власності»); Худенко О. О., 
кандидат юрид. наук, асистент кафедри господарського 
права (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (522/11)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна, директор Цен-

тру розвитку «Дошкільнятко» м. Києва: «Виховання у 
старших дошкільників креативності в центрах розвитку 
дитини» (13.00.08 – дошкільна педагогіка). Спецрада Д 
26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України 
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-
60-90). Науковий керівник – Мещанінов О. П., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри інтелектуальних ін-
формаційних систем (Чорноморський національний уні-
верситет імені Петра Могили). Опоненти: Семенов О. С., 
доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки); Половіна О. А., кандидат пед. наук, доцент, до-
цент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту 
(Київський університет імені Бориса Грінченка). (16/11)

Шевчук Олександра Валеріївна, викладач кафедри 
шкільної педагогіки, психології та окремих методик Він-
ницького гуманітарно-педагогічного коледжу: «Форму-
вання екологічної поведінки учнів початкової школи за-
собами української етнічної культури» (13.00.07 – теорія 
і методика виховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інсти-
туті проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий 
керівник – Пруцакова О. Л., кандидат пед. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
лабораторії позашкільної освіти (Інститут проблем вихо-
вання НАН України). Опоненти: Вербицький В. В., доктор 
пед. наук, професор, директор (Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді МОН України); 
Колишкіна А. П., кандидат пед. наук, старший викладач 
кафедри дошкільної і початкової освіти (Сумський дер-
жавний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). 
(17/11)

Боднар Дмитро Миколайович, асистент кафедри пе-
дагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка: «Педагогічна та науково-методична спадщи-
на О. Р. Мазуркевича» (13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки). Спецрада Д 26.053.01 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-
11-08). Науковий керівник – Кучинська І. О., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управ-
ління навчальним закладом (Кам’янець-Подільський на-
ціональний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: 



70

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИСТОПАД '18

Дічек Н. П., доктор пед. наук, професор, завідувач ла-
бораторії історії та філософії освіти НАПН України; Три-
нус О. В., кандидат пед. наук, старший науковий співробіт-
ник (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України). (19/11)

Раструба Тетяна Віталіївна, старший викладач кафе-
дри вокально-хорової майстерності Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя: «Розвиток 
особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного 
віку в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 26.053.01 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Горбенко С. С., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування (Національний педагогіч-
ний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Растригіна А. М., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри вокально-хорових дисциплін і методики музич-
ного виховання (Кропивницький державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка); Яценко С. Л., 
кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психоло-
гії та управління навчальними закладами (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). (21/11)

Васильєва Наталія Валеріївна, старший викладач ка-
федри комп’ютерної інженерії Полтавського національ-
ного технічного університету імені Юрія Кондратюка: «Ви-
ховання обдарованих студентів педагогічних університе-
тів у процесі музично-академічної творчості» (13.00.07 – 
теорія і методика виховання). Спецрада Д 05.053.01 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті іме-
ні Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінни-
ця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий 
керівник – Гриньова М. В., доктор пед. наук, професор, 
декан природничого факультету (Полтавський націо-
нальний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). 
Опоненти: Брилін Б. А., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри музикознавства та інструментальної під-
готовки (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського); Кучай Т. П., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри педагогіки та пси-
хології (Закарпатський угорський інститут імені Ференца 
Ракоці II). (25/11)

Твердохліб Наталія Валеріївна, викладач музики 
кафедри теорії та методики музичного виховання Він-
ницького гуманітарно-педагогічного коледжу: «Розвиток 
креативності майбутніх учителів музичного мистецтва 
в педагогічних коледжах» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницько-
му державному педагогічному університеті імені Михай-
ла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. 
Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий керів-

ник – Брилін Б. А., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри музикознавства та інструментальної підготовки 
(Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). Опоненти: Козир А. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методи-
ки музичної освіти, хорового співу і диригування (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-
ва); Мороз М. О., кандидат пед. наук, завідувач кафедри 
мистецьких дисциплін (Барський гуманітарно-педагогіч-
ний коледж імені Михайла Грушевського). (26/11)

Синишин Лілія Орестівна, тимчасово не працює: «Роз-
виток художньо-промислової освіти Галичини (кінець 
XIX – перша половина XX століття)» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). 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 – Олексюк О. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики му-
зичного мистецтва Інституту мистецтв (Київський універ-
ситет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Черкасов В. Ф., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри музич-
ного мистецтва і хореографії (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка); Волощук А. В., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дис-
циплін (Закарпатська академія мистецтв). (77/11)

Лазаренко Світлана Вікторівна, старший викладач 
кафедри іноземних мов Військового інституту телекому-
нікацій та інформатизації імені Героїв Крут: «Методика 
самостійного оволодіння англомовною лексико-грама-
тичною компетентністю у читанні майбутніми військо-
вими фахівцями з інформаційно-телекомунікаційних 
технологій» (13.00.02 – теорія і методика навчання – 
германські мови). Спецрада Д 26.054.01 у Київському 
національному лінгвістичному університеті МОН України 
(03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 
287-33-72). Науковий керівник – Майєр Н. В., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри методики викладан-
ня іноземних мов й інформаційно-комунікаційних техно-
логій (Київський національний лінгвістичний університет 
МОН України). Опоненти: Тарнопольський О. Б., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри прикладної 
лінгвістики та методики навчання іноземних мов (ВНЗ 
«Університет імені Альфреда Нобеля»); Бірецька Л. С., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземних 
мов з курсом латинської мови та медичної термінології 
(Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова). (78/11)

Прокопчук Марія Миколаївна, викладач кафедри ан-
глійської філології і перекладу Київського національного 
лінгвістичного університету: «Формування мовних ком-
петенцій в учнів основної школи (англійська мова після 
німецької)» (13.00.02 – теорія і методика навчання – гер-
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манські мови). Спецрада Д 26.054.01 у Київському на-
ціональному лінгвістичному університеті МОН України 
(03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 
287-33-72). Науковий керівник – Бориско Н. Ф., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри методики ви-
кладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних 
технологій (Київський національний лінгвістичний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Лабінська Б. І., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гу-
манітарних факультетів (Чернівецький національний уні-
верситет імені Юрія Федьковича МОН України); Городни-
ча Л. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
іноземних мов (Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України). (84/11)

Бєлкова Тетяна Олександрівна, лаборант кафедри 
анатомії людини Донецького національного медично-
го університету, м. Лиман: «Підготовка студентів вищих 
медичних закладів до формування особистого здоров’я 
засобами фізичної культури» (13.00.04 – теорія і мето-
дика професійної освіти). Спецрада К 23.053.02 у Цен-
трально-українському державному педагогічному уні-
верситеті імені Володимира Винниченка МОН України 
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 
22-18-34). Науковий керівник – Шевченко О. В., кандидат 
пед. наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка). 
Опоненти: Кочубей Т. Д., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної 
роботи (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини); Ткаченко В. В., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи і освіт-
нього менеджменту (Черкаський національний педагогіч-
ний університет імені Богдана Хмельницького). (93/11)

Доманюк Оксана Михайлівна, асистент кафедри теорії 
і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької 
обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса 
Шевченка: «Підготовка майбутніх вихователів до фор-
мування доброзичливості у дітей старшого дошкільного 
віку» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 20.051.01 у ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника» МОН Укра-
їни (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. 
(0342) 75-23-51). Науковий керівник – Онищук І. А., кан-
дидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики 
дошкільної та початкової освіти (Кременецька обласна 
гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевчен-
ка). Опоненти: Ляпунова В. А., доктор пед. наук, доцент 
кафедри теорії та методики дошкільного виховання (Ме-
літопольський державний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького); Пісоцька Л. С., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології 
та фахових методик (Хмельницька гуманітарно-педаго-
гічна академія). (138/11)

 Глікман Світлана Валеріївна, старший лаборант кафе-
дри інженерії і технологій Азовського морського інституту 
Національного університету «Одеська морська академія»: 
«Формування професійних якостей майбутніх судно-
водіїв у процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 18.092.01 у 
Бердянському державному педагогічному університеті 
МОН України (71100, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4; тел. 
(06153) 4-74-68). Науковий керівник – Сосницька Н. Л., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри вищої ма-
тематики і фізики (Таврійській державний агротехноло-
гічний університет). Опоненти: Плачинда Т. С., доктор пед. 
наук, доцент, завідувач кафедри професійної педагогіки 
та соціально-гуманітарних наук (Льотна академія Націо-
нального авіаційного університету); Бабишена М. І., кан-
дидат пед. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
(Херсонська державна морська академія). (144/11)

Зубрицький Ігор Ярославович, старший викладач ка-
федри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка: «Розвиток ідей щодо профілактики соці-
альних відхилень у неповнолітніх на сторінках української 
педагогічної періодики Східної Галичини (1918 – 1939 
роки)» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 
58.053.03 у Тернопільському національному педагогічно-
му університеті імені Володимира Гнатюка МОН України 
(46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. 
(0352) 43-60-02). Науковий керівник – Смеречак Л. І., кан-
дидат пед. наук, доцент, доцент кафедри соціальної пе-
дагогіки та корекційної освіти (Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Козубовська І. В., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої шко-
ли (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); 
Рень Л. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної роботи (Національний університет «Чернігів-
ський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (196/11)

Гаврилюк Віталій Володимирович, викладач кафе-
дри загальновійськових дисциплін Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького: «Методика навчання майбутніх офіце-
рів-прикордонників основ бойового забезпечення опе-
ративно-службових дій підрозділів» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 70.705.03 у 
Національній академії Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького (29003, м. Хмель-
ницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). На-
уковий керівник – Сінкевич С. В., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри загальновійськових дисциплін 
(Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Артю-
шин Г. М., доктор пед. наук, професор, завідувач спеці-
альної кафедри № 12 (ННІ перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів Служби безпеки України Національної 
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академії Служби безпеки України); Олійник Л. В., канди-
дат пед. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник науково-прогнозувального відділу 
освітної діяльності та заходів оборонного планування на-
уково-методичного центру організації освітньої діяльності 
НАН України). (203/11)

Єфімова Олена Володимирівна, викладач кафедри хо-
реографії Харківського національного педагогічного уні-
верситету імені Г. С. Сковороди: «Підготовка вихованців 
кадетських корпусів України до військової служби (другої 
половини XIX – початку XX століття)» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 64.053.04 у 
Харківському національному педагогічному університе-
ті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий ке-
рівник – Друганова О. М., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри історії педагогіки і порівняльної пе-
дагогіки (Харківський національний педагогічний уні-
верситет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: 
Ваховський Л. Ц., доктор пед. наук, професор, проректор 
з наукової роботи (Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України, м. Старобільськ); 
Приходько Г. І., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафе-
дри фізичного виховання (Національний юридичний уні-
верситет імені Ярослава Мудрого МОН України). (224/11)

Кондратенко Тетяна Володимирівна, головний спе-
ціаліст департаменту освіти виконавчого комітету Кре-
менчуцької міськради Полтавської області: «Формування 
економічної компетентності майбутніх учителів техноло-
гій у процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 у Глу-
хівському національному педагогічному університеті імені 
Олександра Довженка МОН України (41400, м. Глухів, вул. 
Києво-Московська, 24; тел. (05444) 2-26-51, 2-34-27). На-
уковий керівник – Курок В. П., доктор пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри технологічної і професійної осві-
ти (Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка). Опоненти: Грітченко А. Г., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри про-
фесійної освіти та технологій за профілями (Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини); 
Антонець А. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафе-
дри загальнотехнічних дисциплін (Полтавська державна 
аграрна академія). (242/11)

Буклов Юрій Миколайович, начальник відділу УСБУ у 
Дніпропетровській області: «Національно-патріотичне ви-
ховання учнівської молоді у позакласній та позашкільній 
виховній роботі (кінець XX – початок XXI ст.)» (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 керівник – Карпенко О. Є., кандидат пед. наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної осві-
ти (Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Пустовіт Г. П., доктор пед. 
наук, професор кафедри природничо-математичної осві-
ти (Рівненський обласний інститут післядипломної педа-
гогічної освіти); Прокопів Л. М., кандидат пед. наук, до-
цент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). (245/11)

Довгопола Людмила Іванівна, старший лаборант 
кафедри біології і методики навчання ДВНЗ «Переяс-
лав-Хмельницький державний педагогічний універси-
тет імені Григорія Сковороди»: «Формування готовності 
майбутніх учителів біології до професійної діяльності у 
процесі практичної підготовки» (13.00.04 – теорія і мето-
дика професійної освіти). Спецрада К 27.053.03 у ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди» МОН України (08400, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; 
тел. (04567) 5-63-89). Науковий керівник – Шапран Ю. П., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та 
методики професійної підготовки (ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»). Опоненти: Бойчук Ю. Д., доктор 
пед. наук, професор, проректор з наукової роботи (Хар-
ківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди); Білянська М. М., доктор пед. наук, до-
цент, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова). (258/11)

Лахмотова Юлія Валеріївна, аспірант Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди: «Навчання іноземних мов молодших школярів у 
школах КНР» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки). Спецрада Д 64.053.04 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 – Іонова О. М., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри природ-
ничо-математичних дисциплін (Харківський національ-
ний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН 
України). Опоненти: Шпак В. П., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри початкової освіти (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького 
МОН України); Хотченко І. А., кандидат пед. наук, доцент 
кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти 
(Українська інженерно-педагогічна академія МОН Украї-
ни). (295/11)

Тимченко Руслана Валеріївна, тимчасово не працює: 
«Формування фахових компетентностей майбутніх магі-
стрів з фінансів і кредиту у процесі вивчення економіч-
них дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмель-
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ницький державний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди» МОН України (08400, м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 
5-63-89). Науковий керівник – Барно О. М., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри психології та педа-
гогіки (ПВНЗ «Університет сучасних знань»). Опоненти: 
Стрельніков В. Ю., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри філософії і економіки освіти (Полтавський об-
ласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського); Спіцина А. Є., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри економіки (Національний тран-
спортний університет). (348/11)

Ліпшиць Лариса Володимирівна, старший викладач 
кафедри англійської мови в судноводінні Херсонської 
державної морської академії: «Формування соціокультур-
ної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних 
рейсів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дис-
циплін» (13.00.04 – теорія і методика професійної осві-
ти). Спецрада К 67.051.02 у Херсонському державному 
університеті МОН України (73000, м. Херсон, вул. Універ-
ситетська, 27; тел. (0552) 32-67-08). Науковий керівник – 
Слюсаренко Н. В., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджмен-
ту імені професора Є. Петухова (Херсонський державний 
університет). Опоненти: Микитенко Н. О., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для 
природничих факультетів (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка); Сокол І. В., кандидат пед. 
наук, перший проректор (Приватний заклад «Морський 
інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала 
Федора Ушакова»). (387/11)

Бондаренко Євгенія Володимирівна, викладач кафе-
дри англійської мови № 2 Національного університету 
«Одеська морська академія»: «Формування професійно-
мовленнєвої компетентності майбутніх спеціалістів суд-
новодіння у процесі фахової підготовки» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада К 67.051.02 
у Херсонському державному університеті МОН України 
(73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел. (0552) 
32-67-08). Науковий керівник – Князян М. О., доктор пед. 
наук, професор кафедри французької філології (Одесь-
кий національний університет імені І. І. Мечникова). Опо-
ненти: Резван О. О., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології (Хар-
ківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова); Барсук С. Л., кандидат пед. наук, 
доцент кафедри англійської мови в судноводінні (Херсон-
ська державна морська академія). (388/11)

Дука Олег Анатолійович, начальник Білоцерківського 
центру підвищення кваліфікації персоналу МВС України: 
«Розвиток професійної компетентності персоналу орга-
ну пробації у відомчих навчальних закладах Державної 
кримінально-виконавчої служби України» (13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 
26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорос-
лих імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий 
керівник – Лук’янова Л. Б., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор (Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України). Опоненти: Діденко О. В., доктор пед. наук, 
професор, провідний науковий співробітник НДВ (Націо-
нальна академія Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького); Радомський І. П., кандидат 
пед. наук, доцент, директор ННЦ організації освітнього та 
виховного процесу (Таврійський національний універси-
тет імені В. І. Вернадського). (424/11)

Дідур Наталія Анатоліївна, аспірант кафедри профе-
сійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шев-
ченка: «Формування соціокультурної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 
підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 79.053.02 у Національному універси-
теті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН 
України (14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 
53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий керівник – Матвієн-
ко О. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
педагогіки та методики початкового навчання (Національ-
ний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
Опоненти: Желанова В. В., доктор пед. наук, доцент, про-
фесор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський уні-
верситет імені Бориса Грінченка); Гордуз Н. О., кандидат 
пед. наук, завідувач кабінету методики дошкільної та по-
чаткової освіти (Закарпатський інститут післядипломної 
педагогічної освіти). (430/11)

Гуцол Людмила Миколаївна, вихователь гуртожитку 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, викла-
дач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахо-
вих методик: «Педагогічні умови самореалізацїї студентів 
вищих навчальних закладів у процесі дозвіллєвої діяль-
ності» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецра-
да Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського МОН Украї-
ни (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 
27-60-45). Науковий керівник – Хамська Н. Б., кандидат 
пед. наук, доцент (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського). Опоненти: 
Чайка В. М., доктор пед. наук, професор (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка); Власенко О. М., кандидат пед. наук, доцент ка-
федри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка). (431/11)

Косарук Олена Миколаївна, старший викладач ка-
федри інтеграції навчання з виробництвом Вінницького 
національного технічного університету: «Професійна під-
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готовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на 
засадах інтеграції навчання з виробництвом» (13.00.04 – 
теорія та методика професійної освіти). Спецрада Д 
05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського МОН Украї-
ни (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 
27-60-45). Науковий керівник – Мокін Б. І., доктор тех. 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України. 
Опоненти: Кузьмінський А. І., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, кафедра загальної пе-
дагогіки та менеджменту освіти (Глухівський національ-
ний педагогічний університет імені Олександра Довжен-
ка); Резнік С. М., кандидат пед. наук, доцент кафедри пе-
дагогіки та психології управління соціальними системами 
імені академіка І. А. Зязюна (Національний технічний уні-
верситет «Харківський політехнічний інститут»). (454/11)

Балюк Анна Сергіївна, аспірант кафедри педагогі-
ки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського»: «Педагогічні умови 
професійної соціалізації студентів магістратури соціогу-
манітарного профілю» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. 
Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науко-
вий керівник – Курлянд З. Н., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки (ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського»). Опоненти: Цвєткова Г. Г., доктор пед. наук, до-
цент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкіль-
ної освіти та дитячої творчості (Національний педагогіч-
ний університет імені М. П. Драгоманова); Першина Л. В., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри перекладу та 
мовознавства (Міжнародний гуманітарний університет). 
(508/11)

Бєловецька Ліна Едуардівна, викладач кафедри іно-
земних мов та професійної комунікації Східноукраїнсько-
го національного університету імені Володимира Даля: 
«Педагогічна підтримка усиновлених дітей з України в 
США в опануванні англійської мови» (13.00.01 – загаль-
на педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 29.051.06 
у Східноукраїнському національному університеті імені 
Володимира Даля (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Цен-
тральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). Науковий керів-
ник – Крсек О. Є., кандидат пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри іноземних мов та професійної комунікації (Схід-
ноукраїнський національний університет імені Володими-
ра Даля). Опоненти: Тадеєв П. О., доктор пед. наук, про-
фесор, директор ННІ автоматики, кібернетики та обчис-
лювальної техніки, професор кафедри вищої математики 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування); Чернякова А. В., кандидат пед. наук, 
доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян 
(Сумський державний університет). (516/11)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Повх Вячеслав Леонідович, асистент кафедри біоло-

гічної та загальної хімії Вінницького національного медич-
ного університету імені М. І. Пирогова: «Роль модуляторів 
NMDA-рецепторів в механізмах нейроретинопротекції за 
ішемічного та травматичного ураження зорового аналі-
затора (експериментальне дослідження)» (14.01.32 – ме-
дична біохімія). Спецрада К 05.600.05 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 – Ходаківський О. А., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри фарма-
кології, завідувач навчально-науково-дослідної лаборато-
рії з доклінічної оцінки лікарських засобів та біологічно-
активних сполук «Фармадар» (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). 
Опоненти: Мхітарян Л. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач науково-навчальної лабораторії з біохімічних 
та медико-валеологічних досліджень (Ніжинський дер-
жавний університет імені Миколи Гоголя МОН України); 
Ніженковська І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної 
хімії (Національний медичний університет імені О. О. Бо-
гомольця МОЗ України). (27/11)

Глушок Віталій Степанович. асистент кафедри інфек-
ційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венерични-
ми хворобами ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України: 
«Сучасні підходи і патоморфологічне обґрунтування 
комплексної терапії актинічного кератозу» (14.01.20 – 
шкірні та венеричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у 
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» 
(61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-
32-00). Науковий керівник – Святенко Т. В., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри шкірних та вене-
ричних хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»). Опоненти: Солошенко Е. М. доктор мед. 
наук, завідувач лабораторії алергології (ДУ «Інститут дер-
матології та венерології НАМН України»); Лебедюк М. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дерма-
тології та венерології (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України). (28/11)

Кравець Кіра Ігорівна, аспірант кафедри дерматовене-
рології та ВІЛ/СНІДу Харківської медичної академії після-
дипломної освіти МОЗ України: «Удосконалення методів 
діагностики новоутворень шкіри із залученням методів 
інструментальної діагностики та визначення оптимізова-
ної лікувально-діагностичної тактики» (14.01.20 – шкірні 
та венеричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інсти-
тут дерматології та венерології НАМН України» (61057, 
м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). 
Науковий керівник – Богомолець О. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри дерматовенерології та 
ВІЛ/СНІДу (Харківська медична академія післядипломної 
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освіти МОЗ України). Опоненти: Олійник І. О., доктор мед. 
наук, головний науковий співробітник відділу дерматоло-
гії, інфекційних та паразитарних захворювань шкіри (ДУ 
«Інститут дерматології та венерології НАМН України»); 
Резніченко Н. Ю., доктор мед. наук, доцент, доцент кафе-
дри дерматовенерології та косметології з курсом дерма-
товенерології і естетичної медицини ФПО (Запорізький 
державний медичний університет МОЗ України). (29/11)

Збітнєва Вікторія Олегівна, аспірант кафедри за-
гальної практики Одеського національного медичного 
університету МОЗ України: «Удосконалення диферен-
ційної діагностики резистентної та псевдорезистентної 
артеріальної гіпертензії та покращення прихильності до 
антигіпертензивної терапії в практиці сімейного лікаря» 
(14.01.38 – pагальна практика – сімейна медицина). Спец-
рада Д 26.613.06 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-46). 
Науковий керівник – Волошина О. Б., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної практики (Одесь-
кий національний медичний університет МОЗ України). 
Опоненти: Більченко О. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної прак-
тики – сімейної медицини (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України); Хіміон Л. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної меди-
цини (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (30/11)

Грібенюк Олена Вікторівна, лікар-кардіолог блоку ін-
тенсивної терапії Вінницької обласної клінічної лікарні іме-
ні М. І. Пирогова: «Значення коморбідної неалкогольної 
жирової хвороби печінки у модифікації перебігу гіперто-
нічної хвороби та можливості оптимізації медикаментоз-
ного лікування» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада 
Д 64.600.04 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 
4; тел. (057) 707-73-80). Науковий керівник – Кузьміно-
ва Н. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
внутрішньої медицини № 1 медичного факультету № 1 
(Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Фадєєнко Г. Д., 
доктор мед. наук, професор, директор (ДУ «Національ-
ний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України»); 
Корж О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри загальної практики – сімейної медицини (Харківська 
медична академія післядипломної освіти). (31/11)

 Пушкарьова Тетяна Іванівна, молодший науковий 
співробітник відділення радіаційної гематології дитячого 
віку ІКР ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»: 
«Зміни в структурі стромального мікрооточення, кістко-
вомозкового кровотворення та прогноз перебігу гострих 
лейкемій у дітей» (14.01.31 – гематологія та трансфузі-
ологія). Спецрада Д 26.612.01 у ДУ «Інститут гематоло-

гії та трансфузіології НАМН України» (04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 12; тел. (044) 440-27-44). Науковий 
керівник – Бруслова К. М., доктор мед. наук, професор, 
лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки 
(ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»). Опо-
ненти: Видиборець С. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри гематології і трансфузіології (Націо-
нальна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Глузман Д. Ф., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділу онкогематології (Інсти-
тут експериментальної патології, онкології і радіобіології 
імені Р. Є. Кавецького НАН України). (32/11)

Кафтан Тетяна Віталіївна, головний лікар КУ «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 5», м. Одеса: 
«Використання фізичних факторів в лікуванні хворих з 
надмірною масою тіла та ожирінням на амбулаторно-по-
ліклінічному етапі» (14.01.33 – медична реабілітація, фі-
зіотерапія і курортологія). Спецрада Д 41.600.02 в Одесь-
кому національному медичному університеті МОЗ України 
(65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-
33-24). Науковий керівник – Шмакова І. П., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри реабілітаційної ме-
дицини (Одеський національний медичний університет 
МОЗ України). Опоненти: Владимиров О. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації, 
фізіотерапії і спортивної медицини (Національна медич-
на академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України); Міщук В. Г., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної практики (сімейної медици-
ни), фізичної реабілітації та спортивної медицини (Івано-
Франківський національний медичний університет МОЗ 
України). (33/11)

Бурачик Андрій Іванович, начальник госпіталю КЗ 
«Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рів-
ненської облради: «Морфофункціональна характеристи-
ка супрахіазматичних ядер гіпоталамуса за умов стресу» 
(14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада К 76.600.01 у 
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 
МОЗ України (58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2; 
тел. (0372) 55-37-54). Науковий керівник – Булик Р. Є., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної 
біології та генетики (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет»). Опоненти: Масна З. З., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри оперативної хі-
рургії з топографічною анатомією (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України); Жураківська О. Я., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри анатомії людини (ДВНЗУ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України). (49/11)

Бондаркова Анна Миколаївна, асистент кафедри вну-
трішньої медицини післядипломної освіти Медичного 
інституту Сумського державного університету: «Веден-
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ня хворих на бронхіальну астму залежно від Gln27Glu-
поліморфізму гена 2-адренергічних рецепторів» 
(14.01.27 – пульмонологія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ 
««Національний інститут фтизіатрії і пульмонології іме-
ні Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038, м. Київ, вул. 
Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий керівник – При-
ступа Л. Н., доктор мед. наук, професор, професор кафе-
дри внутрішньої медицини післядипломної освіти Медич-
ного інституту (Сумський державний університет). Опо-
ненти: Сушко В. О., доктор мед. наук, професор, перший 
заступник генерального директора з наукової роботи, ке-
рівник відділу медичної експертизи та лікування наслідків 
впливу радіаційного опромінення (ДУ «ННЦ радіаційної 
медицини НАМН України»); Ступницька Г. Я., доктор мед. 
наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини та 
інфекційних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет»). (57/11)

Коваленко Антон Олександрович, лікар-комбусті-
олог відділення анестезіології та інтенсивної терапії 
Київської міської клінічної лікарні № 2: «Удосконалення 
хірургічного лікування хворих з дермальними опіками 
шляхом застосування ранових покриттів» (14.01.03 – 
хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 
426-65-88). Науковий керівник – Козинець Г. П., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри комбустіології 
та пластичної хірургії (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
Опоненти: Олійник Г. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри комбустіології, реконструктивної та 
пластичної хірургії (Харківська медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України); Нагайчук В. І., доктор 
мед. наук, професор (Вінницький національний медич-
ний університет імені М. І. Пирогова), завідувач опіково-
го відділення (Вінницька обласна клінічна лікарня імені 
М. І. Пирогова). (58/11)

Комариця Олександра Йосифівна, асистент кафедри 
хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО Львівсько-
го національного медичного університету імені Данила 
Галицького МОЗ України: «Обґрунтування ефективності 
застосування композиції на основі гідрогелю адгезивно-
активного полімеру при передпротезній підготовці хворих 
до ортопедичного лікування» (14.01.22 – стоматологія). 
Спецрада Д 35.600.01 у Львівському національному ме-
дичному університеті імені Данила Галицького МОЗ Укра-
їни (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-
76-32). Науковий керівник – Вовк Ю. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри хірургічної та ортопедичної 
стоматології ФПДО (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опо-
ненти: Лабунець В. А., доктор мед. наук, професор, за-
відувач відділу ортопедичної стоматології (ДУ «Інститут 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»); 

Павленко О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри стоматології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
(59/11)

Мишаківський Олексій Анатолійович, лікар-хірург від-
ділення кардіохірургії з лабораторією штучного кровообі-
гу та екстракорпоральних методик КЗ «Львівська обласна 
клінічна лікарня»: «Прогнозування результатів хірургіч-
ної корекції важкої первинної мітральної недостатності» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада К 20.601.04 у ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Кобза І. І., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 
(Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького). Опоненти: Бабляк О. Д., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, керівник кардіохі-
рургічного центру ММ «Добробут»; Сморжевський В. Й., 
доктор мед. наук, професор, відділ трансплантації та хі-
рургії серця (Національний інститут хірургії та трансплан-
тології імені О. О. Шалімова). (60/11)

Савченко Аркадій Андрійович, асистент кафедри хі-
рургії № 2 Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького: «Діагностика та хірургіч-
не лікування каротидної хемодектоми» (14.01.03 – хірур-
гія). Спецрада К 20.601.04 у ДВНЗ «Івано-Франківський 
медичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). На-
уковий керівник – Кобза І. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії № 2 (ДВНЗ «Львівський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галицько-
го» МОЗ України). Опоненти: Смоланка В. І., доктор мед. 
наук, професор, ректор (ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОЗ України); Венгер І. К., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (61/11)

Ярема Ярослав Ігорович, лікар-хірург відділення су-
динної хірургії центру трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів КЗ «Львівська обласна клінічна 
лікарня»: «Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх 
кінцівок у хворих з оклюзійно-стенотичними ураження-
ми гомілкових артерій» (14.01.03 – хірургія). Спецра-
да К 20.601.04 у ДВНЗ «Івано-Франківський медичний 
університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керів-
ник – Кобза І. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії № 2 (ДВНЗ «Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького» 
МОЗ України). Опоненти: Гудз І. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ДВНЗ 
«Івано-Франківський медичний університет» МОЗ Укра-
їни); Венгер І. К., доктор мед. наук, професор, завідувач 
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кафедри хірургії № 2 (ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ 
України). (62/11)

Боднарук Наталія Іванівна, асистент кафедри орто-
донтії ДВНЗ «Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького» МОЗ України: «Клі-
нічно-лабораторне обґрунтування профілактики карієсу 
тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового 
апарату» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 35.600.01 
у ДВНЗ «Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького» МОЗ України (79010, м. Львів, 
вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керів-
ник – Смоляр Н. І., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри ортодонтії (ДВНЗ «Львівський національний ме-
дичний університет імені Данила Галицького» МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Савичук Н. О., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри стоматології дитячого віку (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Клітинська О. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячо-
го віку (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
МОН України). (73/11)

Була Назар Степанович, асистент кафедри нормальної 
фізіології ДВНЗ «Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького» МОЗ України: «Роль 
гідроген сульфіду в механізмах цитопротекції слизової 
оболонки стравоходу» (14.03.03 – нормальна фізіологія). 
Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому національному ме-
дичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України 
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 55-39-
10). Науковий керівник – Заячківська О. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології 
(ДВНЗ «Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького» МОЗ України). Опоненти: Са-
гач В. Ф., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу фізіології кровообігу (Ін-
ститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України); 
Шатило В. Б., доктор мед. наук, професор, заступник ди-
ректора з науково-лікувальної роботи, головний науковий 
співробітник відділу клінічної фізіології і патології вну-
трішніх органів (ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Че-
ботарьова НАМН України»). (74/11)

Ющенко Павел Леонідович, асистент кафедри орто-
педичної стоматології Харківського національного ме-
дичного університету: «Порівняльна оцінка застосування 
С-силіконових відбиткових матеріалів при виготовленні 
незнімних конструкцій зубних протезів» (14.01.22 – сто-
матологія). Спецрада Д 44.601.01 в Українській медичній 
стоматологічній академії МОЗ України (36011, м. Полтава, 
вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-84). Науковий керів-
ник – Король Д. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри ортопедичної стоматології (Українська медична 
стоматологічна академія МОЗ України). Опоненти: Га-

сюк П. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
ортопедичної стоматології (ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» 
МОЗ України); Павленко О. В., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри стоматології (Інститут стоматоло-
гії Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (75/11)

Карп Святослав Юрійович, аспірант кафедри хірургії 
№ 1 ДВНЗ «Львівський національний медичний універси-
тет імені Данила Галицького» МОЗ України: «Оптимізація 
хірургічного лікування та профілактики оростом та фа-
рингостом» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 35.600.01 
у ДВНЗ «Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького» МОЗ України (79010, м. Львів, 
вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий ке-
рівник – Лукавецький О. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії № 1 (ДВНЗ «Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького» 
МОЗ України). Опоненти: Галич С. П., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділення мікросудинної, пластич-
ної та відновлювальної хірургії (ДУ «Національний інсти-
тут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН 
України»); Лукач Е. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач відділення онкопатології ЛОР-органів (ДУ «Інсти-
тут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка 
НАМН України»). (80/11)

Змарко Юлія Костянтинівна, асистент кафедри дитя-
чої стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ Украї-
ни: «Клінічно-патогенетичне обґрунтування використання 
нанотехнологічного гелю у комплексному лікуванні дітей 
із хронічним катаральним гінгівітом» (14.01.22 – стома-
тологія). Спецрада Д 35.600.01 у ДВНЗ «Львівський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галиць-
кого» МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; 
тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Авдєєв О. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої 
стоматології (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України). 
Опоненти: Заболотний Т. Д., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри терапевтичної стоматології ФПДО 
(ДВНЗ «Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького» МОЗ України); Каськова Л. Ф., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої 
терапевтичної стоматології з профілактикою стоматоло-
гічних захворювань (ВДНЗУ «Українська медична стома-
тологічна академія» МОЗ України). (81/11)

Боровик Катерина Миколаївна, аспірант кафедри 
внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алер-
гології імені академіка Л. Т. Малої Харківського націо-
нального медичного університету МОЗ України: «Роль 
вітронектину та галектину-3 у розвитку та прогнозуванні 
перебігу гострого інфаркту міокарда у поєднанні з ожи-
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рінням» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 
64.600.04 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; 
тел. 707-73-27). Науковий керівник – Риндіна Н. Г., док-
тор мед. наук, доцент, професор кафедри внутрішньої 
медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені 
академіка Л. Т. Малої (Харківський національний медич-
ний університет МОЗ України). Опоненти: Казаков Ю. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри пропе-
девтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, 
загальної практики (сімейної медицини) (ВДНЗУ «Укра-
їнська медична стоматологічна академія» МОЗ Украї-
ни); Опарін А. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології 
(Харківська медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України). (82/11)

Нестеренко Валентина Геннадіївна, асистент кафе-
дри гігієни та соціальної медицини Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна МОН Украї-
ни: «Вплив медико-соціальних чинників на формування 
здоров’я академічно здібних дітей середнього шкільного 
віку» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). 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 – Да-
ниленко Г. М., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ 
«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН Укра-
їни»). Опоненти: Завгородній І. В., доктор мед. наук, про-
фесор, директор ННІ якості освіти, професор кафедри гі-
гієни та екології № 2 (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України); Сергета І. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної гігієни та еколо-
гії (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). (83/11)

Антонець Олена Володимирівна, лікар-офтальмолог 
офтальмологічного відділення Вінницької обласної ди-
тячої клінічної лікарні: «Сонографічні параметри селе-
зінки у практично здорових чоловіків і жінок першого 
зрілого віку різних соматотипів» (14.03.01 – нормальна 
анатомія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому націо-
нальному медичному університеті імені М. І. Пирогова 
МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. 
(0432) 57-03-60). Науковий керівник – Прокопенко С. В., 
кандидат мед. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач науково-дослідного центру (Вінницький націо-
нальний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ 
України). Опоненти: Черкасов В. Г., доктор мед. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, за-
відувач кафедри анатомії людини (Національний медич-
ний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); 
Ковальчук О. І., доктор мед. наук, доцент, начальник від-
ділу моніторингу якості діяльності (Національна медич-
на академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). (105/11)

Орловський Володимир Олександрович, асистент 
кафедри ортопедичної стоматології Вінницького націо-
нального медичного університету імені М. І. Пирогова: 
«Комп’ютерно-томографічні розміри малих кутніх зубів у 
практично здорових чоловіків із різних регіонів України та 
їх зв’язок із показниками кефалометрії» (14.03.01 – нор-
мальна анатомія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому 
національному медичному університеті імені М. І. Пи-
рогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 
56; тел. (0432) 55-39-10). Науковий керівник – Шинка-
рук-Диковицька М. М., доктор мед. наук, доцент, за-
відувач кафедри терапевтичної стоматології (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). Опоненти: Гасюк П. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Ковальчук О. І., 
доктор мед. наук, доцент, начальник відділу моніто-
рингу якості діяльності (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
(106/11)

Бурега Ігор Юрійович, аспірант кафедри нормальної 
фізіології Запорізького державного медичного універси-
тету: «Особливості впливу сироватки крові тварин, отри-
маної за умов попереднього моделювання стану стиму-
ляції та пригнічення еритропоезу на рівень сироваткового 
заліза» (експериментальне дослідження) (14.03.03 – нор-
мальна фізіологія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому 
національному медичному університеті імені М. І. Пирого-
ва МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. 
(0432) 55-39-10). Науковий керівник – Кущ О. Г., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри нормальної фі-
зіології (Запорізький державний медичний університет 
МОЗ України). Опоненти: Йолтухівський М. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри нормальної фі-
зіології (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Вастьянов Р. С., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної та 
клінічної патологічної фізіології (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). (107/11)

Айзятулова Дінара Рушанівна, головний лікар медич-
ного центру «Клініка репродуктивної медицини доктора 
Айзятулової», м. Слов’янськ: «Діагностика та корекція 
морфофункціонального стану ендометрія при запліднен-
ні in vitro, ускладненому синдромом гіперстимуляції яєч-
ників» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада 
Д 64.600.01 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 
4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Носенко О. М., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри акушер-
ства та гінекології № 1 (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Камінський В. В., 
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН 
України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та 
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репродуктології (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Бой-
чук А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства та гінекології (ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» 
МОЗ України). (108/11)

Друмова Аліна Миколаївна, лікар-оториноларинголог 
консультативного відділення Центру реконструктивної та 
відновної медицини Університетської клініки Одесько-
го національного медичного університету: «Діагностика 
та лікування хронічних постімплантаційних гайморитів» 
(14.01.19 – оториноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у 
ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коло-
мійченка НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 
3; тел. (044) 483-22-02). Науковий керівник – Піонтков-
ська М. Б., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри оториноларингології (Одеський національний ме-
дичний університет МОЗ України). Опоненти: Безшапоч-
ний С. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
отоларингології з офтальмологією (ДВНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України); Попо-
вич В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії 
голови та шиї (ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» МОЗ України). (162/11)

Юрченко Ольга Миколаївна, молодший науковий 
співробітник відділу невідкладної психіатрії та нарколо-
гії ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України»: «Стани залежності у хворих на параноїдну ши-
зофренію» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада Д 64.566.01 
у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України» (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; 
тел. 738-33-87). Науковий керівник – Лінський І. В., док-
тор мед. наук, професор, завідувач відділу невідкладної 
психіатрії та наркології, директор (ДУ «Інститут невро-
логії, психіатрії та наркології НАМН України). Опоненти: 
Чугунов В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної пси-
хології, наркології та сексології (Запорізький державний 
медичний університет МОЗ України); Мішиєв В. Д., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної, дитя-
чої, судової психіатрії і наркології (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (165/11)

Ромаш Іван Романович, асистент кафедри психіатрії, 
наркології та медичної психології ДВНЗ «Івано-Франків-
ський національний медичний університет» МОЗ України: 
«Порушення вуглеводного обміну у хворих на параноїдну 
шизофренію на тлі застосування атипових нейролепти-
ків та шляхи корекції» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада 
Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та нар-
кології НАМН України» (61068, м. Харків, вул. Акаде-
міка Павлова, 46; тел. 738-33-87). Науковий керівник – 

Винник М. І., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри психіатрії, наркології та медичної психології (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет» МОЗ України). Опоненти: Кожина Г. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології 
та медичної психології (Харківський національний медич-
ний університет МОЗ України); Пилягіна Г. Я., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, психотера-
пії та медичної психології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
(166/11)

Самойлова Олена Вячеславівна, асистент кафедри 
психіатрії, неврології та медичної психології Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна МОН Укра-
їни: «Розлади адаптації у дітей із родин вимушених пере-
селенців (клінічні особливості, діагностика, мішені пси-
хотерапії)» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада Д 64.566.01 
у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України» (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; 
тел. 738-33-87). Науковий керівник – Пономарьов В. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри психіа-
трії, неврології та медичної психології (Харківський націо-
нальний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). 
Опоненти: Підкоритов В. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу клінічної, соціальної та дитячої психіатрії 
(ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України»). Михайлова Е. А., доктор мед. наук, провідний 
науковий співробітник (ДУ «Інститут охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМН України»). (167/11)

Чечель Вікторія Василівна, асистент кафедри педіатрії, 
сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики 
ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Укра-
їни»: «Аліментарна недостатність заліза у дітей 5 – 6 ро-
ків: особливості біологічного, когнітивного та соціального 
розвитку» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 08.601.02 у 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. 
(056) 741-73-46) та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН 
України» (49074, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96; 
тел. (0562) 27-59-16). Науковий керівник – Мокія-Сербі-
на С. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної 
діагностики ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична акаде-
мія МОЗ України»). Опоненти: Леженко Г. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіа-
трії (Запорізький державний медичний університет МОЗ 
України); Марушко Ю. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (168/11)

Маньковський Георгій Борисович, завідувач відділення 
рентген-хірургічної невідкладної допомоги ДУ «Науково-
практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіо-
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хірургії МОЗ України»: «Віддалені результати реваскуля-
ризації міокарда у пацієнтів з ішемічною хворобою серця 
та порушенням вуглеводного обміну» (14.01.04 – серцево-
судинна хірургія). Спецрада Д 26.555.01 у ДУ «Національ-
ний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосо-
ва НАМН Україн» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел. 
(044) 275-43-22). Науковий керівник – Ємець І. М., доктор 
мед. наук, професор, директор (ДУ «Науково-практичний 
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України»). Опоненти: Фуркало С. М., доктор мед. наук, ке-
рівник відділу ендоваскулярної хірургії та ангіографії (ДУ 
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені 
О. О. Шалімова НАМН України»); Руденко С. А., кандидат 
мед. наук, завідувач відділу хірургічного лікування іше-
мічної хвороби серця (ДУ «Національний інститут серце-
во-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»). 
(187/11)

Лиманець Тетяна Володимирівна, асистент кафе-
дри внутрішньої медицини № 1 Української медичної 
стоматологічної академії МОЗ України: «Особливості 
антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі 
гемобластози із супутньою ішемічною хворобою серця» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 20.601.01 
у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий керів-
ник – Скрипник І. М., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри внутрішньої медицини № 1, проректор 
з науково-педагогічної роботи та післядипломної осві-
ти (Українська медична стоматологічна академія МОЗ 
України). Опоненти: Долженко М. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри кардіології (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України); Крячок І. А., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач науково-дослідного відділення хіміо-
терапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування 
(Національний інститут раку МОЗ України). (297/11)

Куцак Олеся Володимирівна, аспірант кафедри педі-
атрії № 2 Вінницького національного медичного універ-
ситету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Патогенетичні 
особливості контролю бронхіальної астми у дітей шкіль-
ного віку залежно від вмісту ядерно-транскрипційного 
фактора NF–kB та інтерлейкінів – 4, 6 в сироватці крові» 
(14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 05.600.04 у Вінницько-
му національному медичному університеті імені М. І. Пи-
рогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; 
тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Дудник В. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 
№ 2 (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Охотнікова О. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіа-
трії № 1 (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Хайтович М. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної 

фармакології та клінічної фармації (Національний медич-
ний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). 
(302/11)

Франкова Ірина Олександрівна, асистент кафедри 
медичної психології, психосоматичної медицини та пси-
хотерапії Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця МОЗ України: «Феномен соціальної 
самоізоляції в осіб з невротичними розладами та непато-
логічною модифікацією поведінки» (19.00.04 – медична 
психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській медич-
ній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, 
м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науко-
вий керівник – Чабан О. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної 
медицини та психотерапії (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опонен-
ти: Чугунов В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної 
психології, наркології та сексології (Запорізький держав-
ний медичний університет МОЗ України); Пріб Г. А., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри психології та 
соціальної роботи (Інститут підготовки кадрів Державної 
служби зайнятості України). (305/11)

Іванкова Оксана Миколаївна, науковий співробітник 
науково-дослідного відділення пухлин грудної залози та 
її реконструктивної хірургії Національного інституту раку 
МОЗ України: «Оптимізація неоад’ювантного лікування 
хворих на місцево поширений первинно неоперабельний 
рак грудної залози» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 
26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ України 
(03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 257-
10-52). Науковий керівник – Смоланка І. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач науково-дослідного відділен-
ня пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії 
(Національний інститут раку МОЗ України). Опоненти: 
Баштан В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри онкології та радіології з радіаційною медициною 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України); Мясоєдов С. Д., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри онкології (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (306/11)

Лобода Антон Дмитрович, лікар хірург-онколог відді-
лення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії 
Національного інституту раку МОЗ України: «Комплексне 
лікування хворих на місцево поширений рак грудної за-
лози з використанням магнітотермії» (14.01.07 – онколо-
гія). Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку 
МОЗ України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. 
(044) 257-10-52). Науковий керівник – Смоланка І. І., док-
тор мед. наук, професор, завідувач науково-дослідного 
відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної 
хірургії (Національний інститут раку МОЗ України). Опо-
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ненти: Бондаренко І. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри онкології та медичної радіології (ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); Ве-
рещако Р. І., доктор мед. наук, завідувач кафедри онколо-
гії (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (307/11)

Сінгх Шайлендра, асистент кафедри інфекційних хво-
роб з курсом епідеміології Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ Укра-
їни: «Рання діагностика та лікування фіброзу печінки у 
дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит В, в ремісії 
лімфобластного лейкозу» (14.01.13 – інфекційні хворо-
би). Спецрада Д 05.600.04 у Вінницькому національному 
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ Укра-
їни (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 
57-03-60). Науковий керівник – Мороз Л. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб 
з курсом епідеміології (Вінницький національний ме-
дичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). 
Опоненти: Рябоконь О. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри інфекційних хвороб (Запорізький дер-
жавний медичний університет МОЗ України); Ходак Л. А., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих 
інфекційних хвороб (Харківська медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України). (310/11)

Потій Вікторія Віталіївна, асистент кафедри епідемі-
ології, інфекційних хвороб і лабораторної діагностики 
Донецького національного медичного університету МОЗ 
України, м. Лиман: «Природний перебіг та можливі стра-
тегії елімінації вірусного гепатиту С» (14.01.13 – інфек-
ційні хвороби). Спецрада Д 05.600.04 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 – Зайцев І. А., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри терапії, інфек-
ційних хвороб і дерматовенерології післядипломної осві-
ти (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). Опоненти: Чемич М. Д., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб 
з епідеміологією (Сумський державний університет МОН 
України); Рябоконь Ю. Ю., доктор мед. наук, доцент, до-
цент кафедри дитячих інфекційних хвороб (Запорізький 
державний медичний університет МОЗ України). (311/11)

Аксьонов Олексій Анатолійович, лікар хірург-онколог 
ДУ «Український НПЦ ендокринної хірургії та трансплан-
тації ендокринних органів і тканин» МОЗ України: «Опти-
мізація діагностики і хірургічного лікування внутрішньо-
протокових новоутворень грудної залози» (14.01.07 – он-
кологія). Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті 
раку МОЗ України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; 
тел. (044) 257-10-52). Науковий керівник – Смоланка І. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач науково-дослідно-
го відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної 

хірургії (Національний інститут раку МОЗ України). Опо-
ненти: Чешук В. Є., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри онкології (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України); Медведєв В. Є., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри променевої 
діагностики (Національна медична академія післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (312/11)

 Град Анна Олександрівна, асистент кафедри ортопе-
дичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ 
України: «Морфо-функціональна характеристика жуваль-
ного м’яза в нормі та при експериментальному цукрово-
му діабеті» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 
20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний ме-
дичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий 
керівник – Жураківська О. Я., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України). Опоненти: Олійник І. Ю., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри патологічної анатомії (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України); Матешук-Вацеба Л. Р., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри нормальної анатомії (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого МОЗ України). (316/11)

Пушкаш Любов Юріївна, асистент кафедри педіатрії 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: «Еко-
логічно залежні морфо-функціональні зміни щитоподіб-
ної залози у дітей та корекція їх порушень» (14.01.10 – 
педіатрія). Спецрада Д 26.003.04 у Національному медич-
ному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України 
(01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 13; тел. (044) 
234-40-62). Науковий керівник – Горленко О. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих хво-
роб з курсом дитячих інфекцій медичного факультету 
(Ужгородський національний університет). Опоненти: 
Волосовець О. П., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, завідувач кафедри педіатрії 
№ 2 (Національний медичний університет імені О. О. Бо-
гомольця МОЗ України); Дудник В. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). (416/11)

Ярова Олена Дмитрівна, лікар-кардіолог ТОВ «Медея-
Суми», аспірант без відриву від виробництва кафедри 
кардіології та функціональної діагностики Харківської 
медичної академії післядипломної освіти МОЗ України: 
«Чинники, які пов’язані з розвитком, особливостями 
перебігу та прогресуванням ішемічної хвороби серця у 
хворих з периферійним атеросклерозом артерій нижніх 
кінцівок» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 08.601.02 
у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
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(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. 
(056) 741-73-46) та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН 
України» (49074, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 96; 
тел. (0562) 27-59-16). Науковий керівник – Целуйко В. Й., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри кардіо-
логії та функціональної діагностики (Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: 
Ханюков О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри внутрішньої медицини З (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України); Мітченко О. І., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділу дисліпідемій (ННЦ 
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» 
НАМН України). (466/11)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Аксьонова Ілона Ігорівна, старший лаборант кафедри 

клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ Запорізького 
державного медичного університету: «Синтез, досліджен-
ня фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 
4-аміно-3-(4-(трет-бутил)феніл)-1H-1,2,4-тріазол-5-
тіону» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогно-
зія). Спецрада Д 17.600.03 у Запорізькому державному 
медичному університеті МОЗ України (69035, м. Запоріж-
жя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Нау-
ковий керівник – Панасенко О. І., доктор фарм. наук, про-
фесор, завідувач кафедри токсикологічної і неорганічної 
хімії (Запорізький державний медичний університет). 
Опоненти: Безуглий П. О., доктор фарм. наук, професор, 
професор кафедри фармацевтичної хімії (Національний 
фармацевтичний університет); Вельчинська О. В., доктор 
фарм. наук, професор, професор кафедри фармацев-
тичної, біологічної та токсикологічної хімії (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця). (36/11)

Садогурська Катерина Володимирівна, асистент ка-
федри фармації ВДНЗУ «Буковинський державний ме-
дичний університет» МОЗ України: «Експериментальне 
дослідження токсичних та фармакологічних властивостей 
нанохрому цитрату» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада 
Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному універси-
теті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – Косуба Р. Б., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри фар-
макології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України). Опоненти: Малоштан Л. М., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіо-
логії та анатомії людини (Національний фармацевтичний 
університет МОЗ України); Горчакова Н. О., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри фармакології (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (308/11)

Орлова Віра Олександрівна, провідний фахівець з 
клінічних досліджень ТОВ «Парексел Україна»: «Експери-
ментальне обґрунтування доцільності використання за-
собів рослинного походження для фармакокорекції гіпо-

функції щитоподібної залози» (14.03.05 – фармакологія). 
Спецрада Д 64.605.03 у Національному фармацевтичному 
університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – 
Кравченко В. М., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри біологічної хімії (Національний фармацевтичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Подплетня О. А., 
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри загаль-
ної та клінічної фармації (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»); Воронич-Семченко Н. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри фізіології (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет» МОЗ України). (309/11)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Гєрдєва Альона Олександрівна, асистент кафедри 

хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин Одесько-
го державного аграрного університету: «Клініко-експе-
риментальне обґрунтування застосування бурштинової 
кислоти за гнійних ран у собак» (16.00.05 – ветеринарна 
хірургія). Спецрада Д 27.821.02 у Білоцерківському на-
ціональному аграрному університеті МОН України (09117, 
м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). 
Науковий керівник – Ільніцький М. Г., доктор вет. наук, 
професор, завідувач кафедри анатомії та гістології імені 
П. О. Ковальського (Білоцерківський національний аграр-
ний університет). Опоненти: Хомин Н. М., доктор вет. 
наук, професор, професор кафедри хірургії (Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біо-
технологій імені С. З. Ґжицького); Сарбаш Д. В., кандидат 
вет. наук, доцент, завідувач кафедри хірургії імені профе-
сора І. О. Калашника (Харківська державна зооветеринар-
на академія). (176/11)

Тімченко Оксана Василівна, заступник завідувача 
бактеріологічного відділу, лікар ветеринарної медици-
ни – бактеріолог Одеської філії Державного НДІ з лабо-
раторної діагностики та ветеринарно-санітарної експер-
тизи: «Біологічні особливості Salmonella spp., Citrobacter 
spp. та Staphylococcus aureus – контамінантів харчових 
продуктів та кормів» (16.00.03 – ветеринарна мікробіо-
логія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія). 
Спецрада Д 64.359.01 у ННЦ «Інститут експерименталь-
ної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України 
(61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83; тел. 704-10-90). 
Науковий керівник – Бердник В. П., доктор вет. наук, 
професор, завідувач кафедри нормальної і патологіч-
ної анатомії та фізіології тварин (Полтавська державна 
аграрна академія). Опоненти: Обуховська О. В., доктор 
вет. наук, старший науковий співробітник, головний на-
уковий співробітник лабораторії вивчення бруцельозу 
(ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринар-
ної медицини»); Мазур Т. В., доктор вет. наук, професор, 
завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехно-
логії (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). (298/11)
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Магац Дар’я Юріївна, молодший науковий співробіт-
ник лабораторії біотехнології ННЦ «Інститут експеримен-
тальної і клінічної ветеринарної медицини»: «Вивчення 
віруспродукуючої активності та умов культивування пе-
рещеплюваної культури клітин FLK-BLV за впливу нано-
часток Арґентуму, Феруму, Цинку та двоокису Мангану» 
(16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, ін-
фекційні хвороби та імунологія). Спецрада Д 64.359.01 у 
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини» НААН України (61023, м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 83; тел. 704-10-90). Науковий керівник – Стег-
ній М. Ю., кандидат біол. наук, доцент, завідувач лабо-
раторії біотехнології (ННЦ «Інститут експериментальної 
і клінічної ветеринарної медицини»). Опоненти: Музи-
ка Д. В., доктор вет. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу з вивчення хвороб птиці (ННЦ «Інститут 
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»); 
Недосєков В. В., доктор вет. наук, професор, завідувач 
кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України). (299/11)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Лі Мін, аспірант кафедри теорії та історії музики Хар-

ківської державної академії культури: «Оперне мисте-
цтво Китаю та Європи в контексті взаємовідображень» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 64.871.01 у 
Харківському національному університеті мистецтв іме-
ні І. П. Котляревського Міністерства культури України 
(61003, м. Харків, майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 
731-10-95). Науковий керівник – Польська І. І., доктор 
мистецтвознавства, професор кафедри теорії та іс-
торії музики (Харківська державна академія культури 
Міністерства культури України). Опоненти: Терещен-
ко А. К., доктор мистецтвознавства, професор, член-
кореспондент Національної академії мистецтв України, 
професор кафедри музичного виховання (Київський на-
ціональний університет театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого Міністерства культури України); 
Іванова І. Л., кандидат мистецтвознавства, професор ка-
федри історії української та зарубіжної музики (Харків-
ський національний університет мистецтв імені І. П. Кот-
ляревського Міністерства культури України). (69/11)

Войтович Олександр Орестович, старший викладач 
Відокремленого підрозділу «Львівська філія Київського 
національного університету культури і мистецтв»: «Ес-
тетично-акустичні параметри оркестрового звучання (на 
прикладі концертних залів Львова)» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада К 35.869.01 у Львівській національ-
ній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства 
культури України (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківсько-
го, 5; тел. (032) 235-82-68). Науковий керівник – Трака-
ло О. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри компо-
зиції, доцент кафедри джазу та популярної музики (Львів-
ська національна музична академія імені М. В. Лисенка). 

Опоненти: Сюта Б. О., доктор мистецтвознавства, про-
фесор, професор кафедри теорії музики (Національна 
музична академія України імені П. І. Чайковського); Си-
вохіп В. С., кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч 
мистецтв України, генеральний директор (Львівська на-
ціональна філармонія). (151/11)

Кадум Леон Лейт, кінодокументаліст, Париж, Франція; 
нині – режисер документального фільму «Червоні голо-
ви», студія «Crative Media Soluotions», м. Дубай, Арабські 
Емірати: «Особливості режисури екстремального доку-
ментального фільму» (17.00.04 – кіномистецтво, телеба-
чення). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського 
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. 
(044) 278-34-54). Науковий керівник – Горпенко В. Г., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач ка-
федри режисури (Київський національний університет 
культури і мистецтв). Опоненти: Алфьорова З. І., доктор 
мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно і 
телемистецтва (Харківська державна академія культури); 
Марченко С. М., кандидат мистецтвознавства, старший 
викладач кафедри кіно-, телемистецтва (ПВНЗ «Київ-
ський університет культури»). (157/11)

Січна Христина Фрідріхівна, асистент кафедри режи-
сури кіно і телебачення Інституту кіно і телебачення Ки-
ївського національного університету культури і мистецтв: 
«Образ дитини як центральний персонаж у фільмах жахів 
другої половини XX – початку XXI сторіччя» (17.00.04 – 
кіномистецтво, телебачення). Спецрада Д 26.227.02 в Ін-
ституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
імені М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул. 
Грушевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керів-
ник – Безручко О. В., доктор мистецтвознавства, доцент, 
професор кафедри кіно-, телемистецтва (Київський на-
ціональний університет культури і мистецтв). Опоненти: 
Холод О. М., доктор філол. наук, доцент кафедри журна-
лістики (ДВНЗ «Прикарпатський національний універси-
тет імені Василя Стефаника»); Мусієнко О. О., кандидат 
мистецтвознавства, прес-секретар Представництва НАТО 
в Україні. (160/11)

Білас Олеся Іванівна, викладач-методист Львівської 
середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату іме-
ні Соломії Крушельницької: «Композиторський стиль як 
чинник художньої цілісності драматичного спектаклю (на 
прикладі музики А. Кос-Анатольського та В. Камінського 
до вистав Національного академічного українського дра-
матичного театру імені Марії Заньковецької)» (17.00.03 – 
музичне мистецтво). Спецрада К 35.869.01 у Львівській 
національній музичній академії імені М. В. Лисенка Мініс-
терства культури України (79005, м. Львів, вул. О. Нижан-
ківського, 5; тел. (032) 235-82-68). Науковий керівник – 
Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри історії музики (Львівська націо-
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нальна музична академія імені М. В. Лисенка). Опоненти: 
Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, 
проректор з наукової роботи (Одеська національна музич-
на академія імені А. В. Нежданової); Швед М. Б., кандидат 
мистецтвознавства, заступник генерального директора –
художнього керівника з міжнародних зв’язків та творчих 
питань (Львівський національний театр опери і балету 
імені Соломії Крушельницької). (163/11)

Бевзюк-Волошина Лілія Анатоліївна, керівник літера-
турно-драматургічної частини ТВЗК «Український малий 
драматичний театр»: «Роль сценографа у створенні ху-
дожньо-просторової моделі драматичної вистави (остан-
ня чверть XX – початок XXI століття)» (26.00.01 – теорія 
та історія культури). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул. Гру-
шевського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник – 
Владимирова Н. В., доктор мистецтвознавства, член-
кореспондент Національної академії мистецтв України, 
професор кафедри театрознавства (Київський національ-
ний університет кіно, театру і телебачення імені І. К. Кар-
пенка-Карого). Опоненти: Панасюк В. Ю., доктор мисте-
цтвознавства, професор кафедри образотворчого мисте-
цтва, теорії, історії музики та художньої культури (Сум-
ський державний педагогічний університет імені А. С. Ма-
каренка); Ковальчук О. В., кандидат мистецтвознавства, 
доцент, провідний науковий співробітник відділу теорії та 
історії культури (Інститут проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України). (186/11)

Кузів Марія Василівна, старший викладач кафедри 
музичного мистецтва Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка: «Музично-про-
світницька діяльність Зденека Комінека у культурному 
житті Кам’янеччини першої половини XX ст.» (26.00.01 – 
теорія та історія культури – мистецтвознавство). Спец-
рада К 20.051.08 у ДВНЗ «Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника» МОН України 
(76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. 
(0342) 53-15-74). Науковий керівник – Урсу Н. О., док-
тор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва 
та реставрації творів мистецтва (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: 
Черепанин М. В., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри музичної україністики та народно-
інструментального мистецтва (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»); 
Мартинюк А. К., кандидат мистецтвознавства, доцент, до-
цент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання 
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний універси-
тет імені Григорія Сковороди»). (289/11)

Фединчук Ольга Богданівна, асистент кафедри де-
коративно-прикладного мистецтва Чернівецького на-

ціонального університету імені Юрія Федьковича: «На-
грудні та нашийні прикраси Північної Буковини: історія, 
типологія, етнічні особливості» (17.00.06 – декоративне 
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 керів-
ник – Типчук В. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри образотворчого і декоративно-приклад-
ного мистецтва та реставрації (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»). 
Опоненти: Стельмащук Г. Г., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва 
(Львівська національна академія мистецтв); Федор-
чук О. С., кандидат мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу на-
родного мистецтва (Інститут народознавства НАН Украї-
ни). (292/11)

Курбанова Лідія Валеріївна, концертмейстер кафедри 
виконавського мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника»: «Різно-
векторна діяльність Павла Маценка в контексті україн-
ської культури XX століття» (26.00.01 – теорія та історія 
культури – мистецтвознавство). Спецрада К 20.051.08 у 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» МОН України (76025, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науко-
вий керівник – Карась Г. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри методики музичного 
виховання і диригування (ДВНЗ «Прикарпатський на-
ціональний університет імені Василя Стефаника»). Опо-
ненти: Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри історії музики (Львівська 
національна музична академія імені М. В. Лисенка); 
Костюк Н. О., кандидат мистецтвознавства, старший на-
уковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнографії імені М. Т. Рильського НАН 
України). (329/11)

Набокова Ганна Вікторівна, редактор редакції освіт-
ньо-пізнавальних передач головної редакції культуро-
логічно-пізнавальних передач ТО «УР-3 “Культура”» 
Дирекції «Українське радіо» ПАТ «Національна суспіль-
на телерадіокомпанія України»: «Розважальні програ-
ми українського телебачення у контексті сучасної видо-
вищної культури» (26.00.01 – теорія та історія культури). 
Спецрада Д 26.807.02 у Київському національному універ-
ситеті культури і мистецтв Міністерства культури України 
(01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). 
Науковий керівник – Трач Ю. В., кандидат пед. наук, до-
цент, доцент кафедри комп’ютерних наук (Київський на-
ціональний університет культури і мистецтв). Опоненти: 
Станіславська К. І., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри музичного виховання (Київський на-
ціональний університет театру, кіно і телебачення імені 
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І. К. Карпенка-Карого); Жуковін О. В., кандидат мисте-
цтвознавства, доцент кафедри режисури (Національна 
академія керівних кадрів культури і мистецтв). (510/11)

Руденко Ярослава Василівна, солістка Національної 
філармонії України: «Творчість Раїси Кириченко у кон-
тексті музично-пісенного мистецтва Полтавщини (кінець 
XX – початок XXI століття)» (26.00.01 – теорія та історія 
культури). Спецрада Д 26.807.02 у Київському національ-
ному університеті культури і мистецтв Міністерства куль-
тури України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 
529-98-33). Науковий керівник – Безклубенко С. Д., док-
тор філософ. наук, професор, академік Національної ака-
демії мистецтв України, провідний науковий співробітник 
(Інститут культурології Національної академії мистецтв 
України). Опоненти: Фадєєва К. В., доктор мистецтвознав-
ства, доцент, професор кафедри загального та спеціа-
лізованого фортепіано (Національна музична академія 
України імені П. І. Чайковського); Сєрова О. Ю., кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри естрадного вико-
навства (Національна академія керівних кадрів культури 
і мистецтв). (513/11)

Коростельова Марія Дмитрівна, старший викла-
дач кафедри хореографії Київського університету імені 
Бориса Грінченка: «Хореографічні інтерпретації бале-
тів П. Чайковського наприкінці XX – на початку XXI сто-
ліття» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спецрада Д 
26.807.02 у Київському національному університеті куль-
тури і мистецтв Міністерства культури України (01601, 
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий 
керівник – Бойко О. С., кандидат мистецтвознавства, до-
цент, доцент кафедри хореографії (Київський національ-
ний університет культури і мистецтв). Опоненти: Афоні-
на О. С., доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафе-
дри естрадного виконавства (Національна академія керів-
них кадрів культури і мистецтв); Шабаліна О. М., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри сучасної 
та бальної хореографії (Харківська державна академія 
культури). (515/11)

АРХІТЕКТУРА
Вахніченко Олександра Віталіївна, тимчасово не пра-

цює: «Композиційно-планувальні принципи формування 
атріумних просторів в умовах ревіталізації міського се-
редовища» (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація 
пам’яток архітектури). Спецрада Д 64.056.02 у Харківсько-
му національному університеті будівництва та архітекту-
ри МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 
700-06-77). Науковий керівник – Солобай П. А., доктор 
архітектури, професор, професор кафедри архітектурно-
го проектування (Харківський національний університет 
будівництва та архітектури МОН України). Опоненти: Ви-
сочин І. А., доктор архітектури, професор, завідувач ка-
федри архітектури та інженерних вишукувань (Сумський 
національний аграрний університет МОН України); Тре-

губ Н. Є., кандидат архітектури, доцент, завідувач кафе-
дри дизайну середовища (Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв МОН України). (174/11)

Сторожук Світлана Сергіївна, асистент кафедри міс-
тобудування Архітектурно-художнього інституту Одеської 
державної академії будівництва та архітектури: «Принципи 
рекреаційного використання депресивних господарських 
територій приморських міст (на прикладі міста Одеси)» 
(18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура). 
Спецрада Д 26.056.02 у Київському національному уні-
верситеті будівництва і архітектури МОН України (03037, 
м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-
80). Науковий керівник – Панченко Т. Ф., доктор архітек-
тури, професор, завідувач кафедри ландшафтної архітек-
тури (Київський національний університет будівництва і 
архітектури). Опоненти: Шульга Г. М., доктор архітектури, 
доцент, доцент кафедри містобудування (Національний 
університет «Львівська політехніка»); Кравченко О. В., 
кандидат архітектури, доцент кафедри графічного дизай-
ну (Київська державна академія декоративно-прикладно-
го мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука). (358/11)

Алджад Реяд Раджаб Мохамед, викладач Університе-
ту Аль-Маргаб, м. Хомс, Лівія: «Риси європейського впли-
ву в містобудуванні і архітектурі житлової забудови Лівії 
2-ї половини XX – початку XXI століття» (18.00.01 – теорія 
архітектури, реставрація пам’яток архітектури). Спецрада 
К 64.089.06 у Харківському національному університеті 
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 
707-31-43). Науковий керівник – Михайлишин О. Л., док-
тор архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектури та 
середовищного дизайну (Національний університет вод-
ного господарства та природокористування). Опоненти: 
Ремізова О. І., доктор архітектури, професор кафедри 
основ архітектури (Харківський національний університет 
будівництва та архітектури); Моркляник О. І., кандидат 
архітектури, доцент кафедри архітектурного проектуван-
ня (Національний університет «Львівська політехніка»). 
(360/11)

Ганець Соломія Владиславівна, аспірант кафедри 
містобудування Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Принципи формування житлових утворень 
на постпромислових територіях (на прикладі Львова)» 
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток ар-
хітектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науко-
вий керівник – Петришин Г. П., кандидат архітектури, про-
фесор, завідувач кафедри містобудування (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опо-
ненти: Михайлишин О. Л., доктор архітектури, професор, 
завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну 
(Національний університет водного господарства та при-
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родокористування МОН України); Єксарьова Н. М., канди-
дат архітектури, доцент, професор кафедри архітектурних 
конструкцій, реставрації і реконструкції будівель, споруд 
та їх комплексів (Одеська державна академія будівництва 
та архітектури МОН України). (364/11)

Данилко Наталія Ярославівна, асистент кафедри міс-
тобудування Національного університету «Львівська по-
літехніка»: «Функціонально-просторовий розвиток вод-
ної рекреації у зоні впливу м. Львова» (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. Бан-
дери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий керівник – Пе-
тришин Г. П., кандидат архітектури, професор, завідувач 
кафедри містобудування (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Оси-
ченко Г. О., доктор архітектури, професор, завідувач ка-
федри архітектури будівель і споруд, дизайну архітектур-
ного середовища (Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України); 
Гнесь Л. Б., кандидат архітектури, доцент, доцент кафе-
дри архітектури і планування сільських поселень (Львів-
ський національний аграрний університет МОН України). 
(365/11)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Піддубняк Сергій Васильович, директор МП «Ітак», 

м. Київ: «Особливості особистісної диференціації та со-
ціально-психологічні засоби корекції аутоагресивної по-
ведінки молоді» (19.00.05 – соціальна психологія; психо-
логія соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східно-
українському національному університеті імені Володи-
мира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. 
Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий ке-
рівник – Завацька Н. Є., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри практичної психології та соціальної 
роботи (Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: Бори-
сюк А. С., доктор психол. наук, професор, завідувач ка-
федри психології та філософії (Буковинський державний 
медичний університет МОЗ України); Яремчук В. В., кан-
дидат психол. наук, викладач кафедри соціальної педаго-
гіки та соціальної роботи (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника МОН України). (1/11)

Близнюкова Олена Миколаївна, викладач кафедри 
практичної психології Центральноукраїнського дер-
жавного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка МОН України: «Соціально-психологічні чин-
ники фасилітації розвитку особистості підліткового віку» 
(19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 
роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукраїнському на-
ціональному університеті імені Володимира Даля МОН 
України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Централь-
ний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – 

Лушин П. В., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри психології та особистісного розвитку (ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України). Опо-
ненти: Ковальчук З. Я., доктор психол. наук, професор, 
професор кафедри психології (Львівський державний 
університет внутрішніх справ); Карамушка Т. В., кандидат 
психол. наук, асистент кафедри соціальної психології (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). (2/11)

Шрамко Ігор Анатолійович, викладач психології Сє-
вєродонецького інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персоналом» МОН України: «Пси-
хологічне забезпечення соціальної підтримки жінок в 
період вагітності та після пологів» (19.00.05 – соціальна 
психологія; психологія соціальної роботи). Спецрада Д 
29.051.11 у Східноукраїнському національному універси-
теті імені Володимира Даля МОН України (93406, м. Сєвє-
родонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-
42). Науковий керівник – Шевяков О. В., доктор психол. 
наук, професор, професор кафедри практичної психоло-
гії та соціальної роботи (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля МОН України). Опо-
ненти: Гейко Є. В., доктор психол. наук, доцент, завідувач 
кафедри практичної психології (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка МОН України); Літвінова О. В., кандидат пси-
хол. наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки 
та філософії (Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського МОН України). (3/11)

Гончаренко Ярослава Валентинівна, керівник відділу 
маркетингу ТОВ «Тека Україна»: «Психологічні чинники 
орієнтації на клієнта персоналу комерційних організа-
цій» (19.00.10 – організаційна 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 керівник – Ка-
рамушка Л. М., доктор психол. наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, заступник директора з на-
уково-організаційної роботи та міжнародних зв’язків 
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). 
Опоненти: Ткалич М. Г., доктор психол. наук, доцент, про-
фесор кафедри психології та соціальної роботи (Інститут 
підготовки кадрів Держслужби зайнятості України); Коно-
нець М. О., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафе-
дри психології і педагогіки (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України). (94/11)

Іванова Наталія Олександрівна, аспірант кафедри 
психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницько-
го: «Психодіагностика мазохізму у процесі глибинного 
пізнання психіки майбутнім психологом» (19.00.07 – пе-
дагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 20.051.04 у 
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ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий 
керівник – Яценко Т. С., доктор психол. наук, професор, 
академік НАПН України, завідувач кафедри психології, 
глибинної корекції та реабілітації (Черкаський національ-
ний університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: 
Фурман А. В., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри психології та соціальної роботи (Тернопільський 
національний економічний університет); Галушко Л. Я., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри прак-
тичної психології (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка). 
(235/11)

Мельник Юлія Сергіївна, психолог Кременецького 
педагогічного коледжу Кременецької обласної гумані-
тарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка: «Ре-
лігійні орієнтації як чинник саморозвитку особистості» 
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спец-
рада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки МОН України (43025, 
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 72-01-26). Науковий ке-
рівник – Савелюк Н. М., кандидат психол. наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки та психології (Кременецька 
обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Данилюк І. В., доктор психол. наук, 
професор, декан факультету психології (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Карпен-
ко Є. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри психоло-
гії (Львівський державний університет внутрішніх справ). 
(266/11)

Іванова Янна Володимирівна, аспірант кафедри за-
гальної та диференціальної психології ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет іме-
ні К. Д. Ушинського»: «Адаптивність як психологічний 
чинник пасіонарності особистості» (19.00.01 – загальна 
психологія, історія психології). Спецрада Д 41.053.03 у 
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 
723-40-98). Науковий керівник – Кузнєцова О. В., канди-
дат психол. наук, доцент, доцент кафедри загальної та 
диференціальної психології (ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського»). Опоненти: Батраченко І. Г., доктор психол. наук, 
доцент, професор кафедри педагогіки та психології (ВНЗ 
«Університет імені Альфреда Нобеля» МОН України); Би-
кова С. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри 
філософії, політології, психології та права (Одеська дер-
жавна академія будівництва та архітектури МОН України). 
(268/11)

Бедан Вікторія Борисівна, аспірант кафедри загальної 
та диференціальної психології ДЗ «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського»: «Індивідуально-типологічні особливості схиль-
ності особистості до переживання самотності» (19.00.01 – 
загальна психологія, історія психології). Спецрада Д 
41.053.03 у ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН 
України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 
26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Санніко-
ва О. П., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри загальної та диференціальної психології (ДЗ «Пів-
денноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Вірна Ж. П., доктор 
психол. наук, професор, декан факультету психології 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки МОН України); Подоляк Н. М., кандидат пси-
хол. наук, доцент, доцент кафедри практичної психології 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка МОН України). (269/11)

Можаровська Тетяна Вікторівна, асистент кафедри 
психології розвитку та консультування Житомирського 
державного університету імені Івана Франка: «Психоло-
гічні особливості розвитку екологічної свідомості під-
літків з деструктивних сімей» (19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія). Спецрада Д 41.053.03 у ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. 
Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). На-
уковий керівник – Журавльова Л. П., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри психології розвитку та кон-
сультування (Житомирський державний університет іме-
ні Івана Франка МОН України). Опоненти: Швалб Ю. М., 
доктор психол. наук, професор, професор кафедри соці-
альної роботи (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України); Кошлань І. Г., кандидат 
психол. наук, доцент, доцент кафедри загальної та дифе-
ренціальної психології (ДЗ «Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-
го» МОН України). (271/11)

Курапов Антон Олександрович, асистент кафедри за-
гальної психології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Психологічні чинники вибору 
стратегії акультурації особистості» (19.00.01 – загальна 
психологія, історія психології). Спецрада Д 26.001.26 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Дани-
люк І. В., доктор психол. наук, професор, декан факуль-
тету психології (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Іванова О. Ф., доктор 
психол. наук, професор, професор кафедри загальної 
психології (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна); Федько С. Л., кандидат психол. наук, ви-
кладач кафедри психології і педагогіки (Київський націо-
нальний лінгвістичний університет). (275/11)
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Литвинчук Алла Іванівна, асистент кафедри психології 
розвитку та консультування Житомирського державного 
університету імені Івана Франка: «Психологічні чинники 
розвитку екологічної самосвідомості у юнацькому віці» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 
41.053.03 у ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН Украї-
ни (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. 
(048) 723-40-98). Науковий керівник – Журавльова Л. П., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри пси-
хології розвитку та консультування (Житомирський дер-
жавний університет імені Івана Франка МОН України). 
Опоненти: Радчук Г. К., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри практичної психології (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка МОН України); Вернік О. Л., кандидат психол. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник лабораторії екологічної психології (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). (286/11)

Каргіна Наталія Вікторівна, методист Одеського дер-
жавного аграрного університету: «Ресурси та чинники пси-
хологічного благополуччя особистості» (19.00.01 – загаль-
на психологія, історія психології). Спецрада Д 41.053.03 
у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-
40-98). Науковий керівник – Казанжи М. Й., доктор психол. 
наук, професор, професор кафедри загальної та диферен-
ціальної психології (ДЗ «Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). 
Опоненти: Вірна Ж. П., доктор психол. наук, професор, де-
кан факультету психології (Східноєвропейський національ-
ний університет імені Лесі Українки МОН України); Куро-
ва А. В., кандидат психол. наук, старший викладач кафедри 
соціології і психології (Національний університет «Одеська 
юридична академія» МОН України). (287/11)

Ярощук Маріанна Володимирівна, асистент кафедри 
педагогіки та психології Кременецької обласної гумані-
тарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка: «Пси-
хологічні особливості прояву релігійності особистості» 
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спец-
рада К 32.051.05 у Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки МОН України (43025, 
м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 72-01-26). Науковий ке-
рівник – Савелюк Н. М., кандидат психол. наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки та психології (Кременецька 
обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Савченко О. В., доктор психол. 
наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»); Маслюк А. М., кандидат психол. 
наук, провідний науковий співробітник відділу науково-
методичного супроводження психологічної підготовки 
суддів (Національна школа суддів України). (288/11)

Березка Софія Вікторівна, асистент кафедри практич-
ної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогіч-
ний університет», м. Слов’янськ: «Особливості психоко-
рекції поведінкових розладів дітей з порушенням інте-
лектуального розвитку засобами арт-терапії» (19.00.08 – 
спеціальна психологія). Спецрада Д 26.450.02 в Інституті 
спеціальної педагогіки НАПН України (04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-42-92). Науковий 
керівник – Мамічева О. В., доктор психол. наук, професор, 
декан факультету спеціальної освіти (ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет»). Опоненти: Шуль-
женко Д. І., доктор психол. наук, професор, декан фа-
культету спеціальної освіти (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова); Бабяк О. О., канди-
дат психол. наук, старший науковий співробітник відділу 
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 
потребами (Інститут спеціальної педагогіки НАПН Украї-
ни). (315/11)

Кузіна Вікторія Дмитрівна, старший офіцер групи мо-
рально-психологічного забезпечення тилу Збройних Сил 
України: «Перфекціонізм як чинник розвитку професійної 
ідентичності офіцера Збройних Сил 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 – Осьодло В. І., доктор психол. 
наук, професор, начальник Гуманітарного інституту (На-
ціональний університет оборони України імені Івана Чер-
няховського). Опоненти: Лефтеров В. О., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології 
(Національний університет «Одеська юридична академія»); 
Мілорадова Н. Е., кандидат психол. наук, доцент, професор 
кафедри педагогіки та психології факультету № 3 (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ). (323/11)

Боднар Олена Володимирівна, аспірант Одеського на-
ціонального університету імені І. І. Мечникова: «Моделі 
особистості сучасних жінок» (19.00.01 – загальна психо-
логія, історія психології). Спецрада К 41.051.07 в Одесько-
му національному університеті імені І. І. Мечникова МОН 
України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 
784-84-13). Науковий керівник – Простомолотов В. Ф., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри клініч-
ної психології (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова). Опоненти: Максименко Ю. Б., доктор 
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психол. наук, професор, професор кафедри загальної та 
диференціальної психології (Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-
го); Кокоріна Ю. Є., кандидат психол. наук, доцент, доцент 
кафедри психології (Одеський національний медичний 
університет). (464/11)

Сємєнєня Олексій Ігорович, аспірант Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова: «Часова пер-
спектива як складова конструкту життєвих прагнень осо-
бистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психо-
логії). Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, 
м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-13). На-
уковий керівник – Кіреєва З. О., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної психології та 
психології розвитку особистості (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Большако-
ва А. М., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри психології (Харківська державна академія культури); 
Бринза І. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафе-
дри загальної та диференціальної психології (Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського). (465/11)

Кутєпова-Бредун Вікторія Юріївна, аспірант Дніпров-
ського національного університету імені Олеся Гончара: 
«Психологічні особливості музикантів-професіоналів та 
аматорів» (19.00.01 – загальна психологія, історія психо-
логії). Спецрада К 41.051.07 в Одеському національному 
університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, 
м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 784-84-13). На-
уковий керівник – Аршава І. Ф., доктор психол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри загальної психології та патоп-
сихології (Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара). Опоненти: Родіна Н. В., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та 
спеціальної психології (Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова); Курова А. В., кандидат психол. 
наук, старший викладач кафедри соціології та психології 
(Національний університет «Одеська юридична акаде-
мія»). (467/11)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Стадник Альона Георгіївна, аспірант з відривом від ви-

робництва Класичного приватного університету: «Інфор-
маційні війни як чинник впливу на стан громадської дум-
ки» (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спец-
рада Д 17.127.02 у Класичному приватному університеті 
(69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 
220-95-85). Науковий керівник – Полторак В. А., доктор 
філософ. наук, професор, професор кафедри соціології 

та соціальної роботи (Класичний приватний університет). 
Опоненти: Лісеєнко О. В., доктор соціол. наук, професор, 
професор кафедри філософії, соціології та менеджмен-
ту соціокультурної діяльності (ДЗ «Південноукраїнській 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського»); Агарков О. А., доктор політ. наук, кандидат со-
ціол. наук, професор, завідувач кафедри соціальної ро-
боти (Запорізький національний технічний університет). 
(279/11)

Кречетова Віра Альбертівна, старший викладач ка-
федри історії та права ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет», м. Покровськ: «Вища школа як 
чинник формування громадянської ідентичності студен-
тів у сучасній Україні» (22.00.04 – спеціальні та галузеві 
соціології). Спецрада Д 17.127.02 у Класичному приватно-
му університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
70-б; тел. (061) 220-95-85). Науковий керівник – Михай-
льова К. Г., доктор соціол. наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної та навчально-методичної роботи 
(Харківський гуманітарний університет «Народна укра-
їнська академія»). Опоненти: Шапошникова І. В., доктор 
соціол. наук, доцент, декан соціально-психологічного фа-
культету (Херсонський державний університет); Болото-
ва В. О., кандидат соціол. наук, доцент, доцент кафедри 
соціології та політології (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). (280/11)

Дзюба Наталія Валеріївна, старший науковий співро-
бітник відділу молодіжної роботи Державного інституту 
сімейної та молодіжної політики: «Ґендерні стереотипи 
населення України при прийнятті електоральних рішень» 
(22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології). Спецрада Д 
17.127.02 у Класичному приватному університеті (69002, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-95-
85). Науковий керівник – Полторак В. А., доктор філософ. 
наук, професор, професор кафедри соціології та соціаль-
ної роботи (Класичний приватний університет). Опоненти: 
Мартинюк І. О., доктор соціол. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
соціальної психології (Інститут соціології НАН України); 
Кодацька Н. О., кандидат соціол. наук, доцент кафедри 
економіки та соціально-трудових відносин (Університет 
митної справи та фінансів). (281/11)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Міщенко Анна Михайлівна, керівник громадської 

приймальні депутата Київської міськради, ГО «Рідний ра-
йон»: «Моральний вимір політики в зарубіжних концеп-
ціях XX століття» (23.00.01 – теорія та історія політичної 
науки). Спецрада Д 26.001.41 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
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м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Науковий керівник – Батрименко О. В., доктор політ. 
наук, доцент, професор кафедри політології (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Третяк О. А., доктор політ. наук, доцент, завідувач 
кафедри політології факультету суспільних наук і міжна-
родних відносин (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара); Дзятківський В. В., кандидат по-
літ. наук, помічник директора зі зв’язків з громадськістю 
(ДП «Дніпро-Напівпровідники» Командитного товариства 
«ПП «В. А. Т. Компанія «Дніпро» і Компанія»). (12/11)

Куницький Микола Прокопович, проректор Черкась-
кого державного технологічного університету: «Детермі-
нанти та прояви політичної поведінки в умовах демокра-
тичної трансформації суспільства» (23.00.03 – політична 
культура та ідеологія). Спецрада Д 26.053.12 у Національ-
ному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий керівник – Остапенко М. А., доктор 
політ. наук, доцент, професор кафедри політичних наук 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова). Опоненти: Денисюк С. Г., доктор політ. наук, 
професор, професор кафедри суспільно-політичних наук 
(Вінницький національний технічний університет); Баб-
ка В. Л., кандидат політ. наук, старший науковий співро-
бітник відділу соціогуманітарних наук (ДНУ «Енциклопе-
дичне видавництво»). (149/11)

Ємельянова Ганна Іванівна, провідний спеціаліст На-
вчально-наукового центру лідерства Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова: «Потенціал 
політичної еліти в Україні: особливості формування та 
впливу на сучасний політичний процес» (23.00.02 – по-
літичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-
40-98). Науковий керівник – Маслов Ю. К., доктор політ. 
наук, доцент, професор кафедри політичних наук і права 
(ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Новако-
ва О. В., доктор політ. наук, професор, професор кафедри 
політичних наук (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова); Пехник А. В., кандидат політ. 
наук, доцент, доцент кафедри політичних теорій (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»). 
(276/11)

Тарнавський Омелян Романович, аспірант кафедри 
політології та державного управління Чернівецького на-
ціонального університету імені Юрія Федьковича МОН 

України: «Концептуальні засади та дискурс євроскепти-
цизму в сучасній політичній теорії і практиці» (23.00.01 – 
теорія та історія політичної науки). Спецрада Д 76.051.03 
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцю-
бинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). Науковий керівник – 
Круглашов А. М., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри політології та державного управління (Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федьковича 
МОН України). Опоненти: Климончук В. Й., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри політології (Прикар-
патський національний університет імені Василя Стефа-
ника МОН України); Івасечко О. Я., кандидат політ. наук, 
доцент, доцент кафедри політології та міжнародних від-
носин (Національний університет «Львівська політехніка» 
МОН України). (468/11)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Слободянюк Віктор Олександрович, регіональний ме-

неджер Федерації важкої атлетики України: «Удоскона-
лення структури тренувального процесу кваліфікованих 
важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої ба-
зової підготовки» (24.00.01 – олімпійський і професійний 
спорт). Спецрада Д 26.829.01 у Національному універси-
теті фізичного виховання і спорту України МОН України 
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). 
Науковий керівник – Олешко В. Г., доктор наук з фіз. ви-
ховання та спорту, професор, професор кафедри спор-
тивних єдиноборств та силових видів спорту (Національ-
ний університет фізичного виховання і спорту України). 
Опоненти: Ахметов Р. Ф., доктор наук з фіз. виховання 
та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики 
фізичного виховання (Житомирський державний універ-
ситет імені Івана Франка); Розторгуй М. С., кандидат наук 
з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри атле-
тичних видів спорту (Львівський державний університет 
фізичної культури). (223/11)

Максименко Людмила Михайлівна, аспірант Сумсько-
го державного педагогічного університету імені А. С. Ма-
каренка: «Використання засобів флорболу у процесі 
фізичного виховання дітей 5 – 6 років» (24.00.02 – фі-
зична культура, фізичне виховання різних груп населен-
ня). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській державній 
академії фізичної культури і спорту МОН України (49094, 
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. (056) 731-
96-89). Науковий керівник – Лянной М. О., кандидат пед. 
наук, доцент, директор ННІ фізичної культури (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка). Опоненти: Кашуба В. О., доктор наук з фіз. виховання 
та спорту, професор, професор кафедри біомеханіки та 
спортивної метрології (Національний університет фіз-
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культури і спорту України); Пасічник В. М., кандидат наук 
з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спор-
тивних та рекреаційних ігор (Львівський державний уні-
верситет фізичної культури). (367/11)

Стасюк Вадим Анатолійович, викладач кафедри 
спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка: «Програмування трену-
вального процесу кваліфікованих футболістів у річному 
макроциклі» (24.00.01 – олімпійський і професійний 
спорт). Спецрада К 08.881.01 у Придніпровській дер-
жавній академії фізичної культури і спорту МОН України 
(49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. 
(056) 731-96-89). Науковий керівник – Костюкевич В. М., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, за-
відувач кафедри теорії і методики спорту (Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Ко-
цюбинського). Опоненти: Дорошенко Е. Ю., доктор наук 
з фіз. виховання та спорту, доцент, професор кафедри 
фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного 
виховання і здоров’я (Запорізький державний медичний 
університет); Овчаренко С. В., кандидат наук з фіз. ви-
ховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивних 
ігор (Придніпровська державна академія фізичної куль-
тури і спорту). (420/11)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Савчук Любов Сергіївна, методист кафедри парла-

ментаризму та політичного менеджменту Національної 
академії державного управління при Президентові Укра-
їни: «Участь інститутів молодіжного парламентаризму у 
державотворчих процесах України: теоретико-методоло-
гічний аспект» (25.00.01 – теорія та історія державного 
управління). Спецрада К 20.052.07 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу МОН 
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; 
тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник – Ларіна Н. Б., 
кандидат пед. наук, доцент, перший заступник директора 
Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів (Націо-
нальна академія державного управління при Президентові 
України). Опоненти: Грицяк І. А., доктор наук з держ. управ-
ління, професор, декан факультету права та міжнародних 
відносин (Київський університет імені Бориса Грінченка); 
Тарасенко Т. М., кандидат наук з держ. управління, доцент, 
доцент кафедри державного управління та місцевого са-
моврядування (Дніпропетровський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України). (143/11)

Якайтіс Інга Бронюсівна, викладач іноземної мови 
ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» 
Національного транспортного університету: «Механіз-

ми державного управління інноваційним розвитком ви-
щої освіти в Україні» (25.00.02 – механізми державного 
управління). Спецрада К 20.052.07 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу МОН 
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; 
тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник – Дзвінчук Д. І., 
доктор філософ. наук, професор, директор Інституту гу-
манітарної підготовки та державного управління (Івано-
Франківський національний технічний університет нафти 
і газу). Опоненти: Лопушинський І. П., доктор наук з держ. 
управління, професор, завідувач кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування (Херсонський на-
ціональний технічний університет); Шевченко В. М., кан-
дидат наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри 
міжнародного маркетингу (ВНЗ «Університет імені Аль-
фреда Нобеля»). (204/11)

Масик Марія Зіновіївна, провідний науковий спів-
робітник проблемної НДЛ соціальних досліджень рин-
ку праці Інституту підготовки кадрів державної служби 
зайнятості України: «Організаційно-правовий механізм 
державно-приватного партнерства у житлово-комуналь-
ній сфері України» (25.00.02 – механізми державного 
управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки 
кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцпо-
літики України (03038), м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; 
тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник – Ворона П. В., 
доктор наук з держ. управління, доцент, завідувач кафе-
дри публічного управління та адміністрування (Інститут 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України). 
Опоненти: Крутій О. М., доктор наук з держ. управління, 
професор кафедри політології та філософії (Харківський 
регіональний інститут державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові 
України); Піроженко Н. В., кандидат наук з держ. управ-
ління, доцент кафедри публічного управління та регіо-
налістики (Одеський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління 
при Президентові України). (247/11)

Дмитренко Валерій Іванович, помічник ректора Націо-
нального технічного університету України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Механізми 
впровадження електронного урядування на місцевому 
рівні» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів дер-
жавної служби зайнятості України Мінсоцполітики Укра-
їни (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 
536-14-51). Науковий керівник – Чукут С. А., доктор наук з 
держ. управління, професор, в. о. завідувача кафедри те-
орії та практики управління (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
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Ігоря Сікорського»). Опоненти: Семенченко А. І., доктор 
наук з держ. управління, професор, заслужений діяч на-
уки і техніки України, директор Інституту вищих керівних 
кадрів (Національна академія державного управління при 
Президентові України); Обуховська Т. І., кандидат наук 
з держ. управління, начальник служби інформаційного 
забезпечення департаменту інформаційно-аналітичного 
забезпечення СБУ. (248/11)

Зелинська Наталя Євгенівна, експерт з кадрових та 
юридичних питань ГС «Українська мережа за права дити-
ни» і радник з кадрових та юридичних питань на громад-
ських засадах ГО «Інститут інформаційного розвитку»: 
«Механізми управління людськими ресурсами в системі 
регіональної влади» (25.00.02 – механізми державного 
управління). Спецрада Д 26.891.02 в Інституті підготовки 
кадрів державної служби зайнятості України Мінсоцполі-
тики України (03038), м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. 
(044) 536-14-51). Науковий керівник – Діденко Н. Г., док-
тор наук з держ. управління, професор, професор кафе-
дри публічного управління та адміністрування (Інститут 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України 
Мінсоцполітики України). Опоненти: Поспєлова Т. В., док-
тор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри 
управління (Київський університет імені Бориса Грінчен-
ка); Малоголова (Сегеда) Т. М., кандидат наук з держ. 
управління, керуюча справами виконавчого комітету При-
луцької міськради Чернігівської області. (249/11)

Говорун Сергій Васильович, аспірант кафедри дер-
жавного управління та місцевого самоврядування Дні-
пропетровського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управ-
ління при Президентові України: «Державне управлін-
ня у сфері забезпечення пожежної безпеки в Україні: 
аспекти інституційного розвитку» (25.00.01 – теорія та 
історія державного управління). Спецрада К 35.860.01 у 
Львівському регіональному інституті державного управ-
ління Національної академії державного управління при 
Президентові України (79491, м. Львів-Брюховичі, вул. 
Сухомлинського, 16; тел. (032) 234-65-68). Науковий ке-
рівник – Кринична І. П., доктор наук з держ. управління, 
професор, професор кафедри державного управління 
та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регі-
ональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові Укра-
їни). Опоненти: Романенко Є. О., доктор наук з держ. 
управління, професор, проректор (Міжрегіональна ака-
демія управління персоналом); Гамалюк Б. М., кандидат 
наук з держ. управління, доцент кафедри господарсько-
правових дисциплін (Львівський державний університет 
внутрішніх справ). (252/11)

Книшик Світлана Іванівна, директор опорного закла-
ду «Твіржанський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ 
ступенів – заклад дошкільної освіти Мостиської міської 
ради Львівської області»: «Реформування системи дер-

жавного управління загальною середньою освітою в Укра-
їні в контексті європейської інтеграції» (25.00.01 – теорія 
та історія державного управління). Спецрада К 35.860.01 
у Львівському регіональному інституті державного управ-
ління Національної академії державного управління при 
Президентові України (79491, м. Львів-Брюховичі, вул. 
Сухомлинського, 16; тел. (032) 234-65-68). Науковий 
керівник – Красівський О. Я., доктор істор. наук, профе-
сор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права 
(Львівський регіональний інститут державного управлін-
ня Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України). Опоненти: Прокопенко Л. Л., доктор 
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри 
права та європейської інтеграції (Дніпропетровський ре-
гіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові Укра-
їни); Мельник Я. В., кандидат наук з держ. управління, 
доцент кафедри публічного адміністрування (Інститут 
підготовки кадрів Державної служби зайнятості України). 
(253/11)

Комарівська Наталя Миколаївна, начальник відділен-
ня Центру професійного навчання робітників та підви-
щення кваліфікації Інституту економіки та менеджменту 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна»: «Пріоритетні механізми державного регулю-
вання діяльності аграрних холдингів в Україні» (25.00.02 – 
механізми державного управління). Спецрада К 35.860.01 
у Львівському регіональному інституті державного управ-
ління Національної академії державного управління при 
Президентові України (79491, м. Львів-Брюховичі, вул. 
Сухомлинського 16; тел. (032) 234-65-68). Науковий ке-
рівник – Чечель О. М., доктор наук з держ. управління, до-
цент, професор кафедри національної економіки та пуб-
лічного управління (ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»). Опоненти: 
Майстро С. В., доктор наук з держ. управління, професор, 
завідувач кафедри публічного адміністрування у сфері 
цивільного захисту (Національний університет цивільного 
захисту України); Паламарчук Т. П., кандидат наук з держ. 
управління, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції 
та управління національною безпекою (Національна ака-
демія державного управління при Президентові України). 
(254/11)

Ларін Станіслав Васильович, аспірант кафедри глоба-
лістики, євроінтеграції та управління національною без-
пекою Національної академії державного управління при 
Президентові України: «Захист національних цінностей у 
сфері національної безпеки України: державно-управлін-
ський аспект» (25.00.02 – теорія та історія державного 
управління). Спецрада К 20.052.07 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу МОН 
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; 
тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник – Пошедін О. І., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри глобалісти-
ки, євроінтеграції та управління національною безпекою 



93

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ЛИСТОПАД '18

(Національна академія державного управління при Пре-
зидентові України). Опоненти: Онищук С. В., доктор наук 
з держ. управління, доцент, начальник Міжрегіонально-
го управління Національного агентства України з питань 
державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та 
Тернопільській областях; Зозуля О. С., кандидат наук з 
держ. управління, науковий співробітник Науково-дослід-
ного центру гуманітарних проблем Збройних Сил Украї-
ни). (277/11)

Міщенко Ірина Петрівна, старший викладач кафедри 
публічного адміністрування Міжрегіональної академії 
управління персоналом: «Формування державного ме-
ханізму інформаційного забезпечення розвитку регіону» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управління пер-
соналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 
490-95-00). Науковий керівник – Романенко Є. О., доктор 
наук з держ. управління, професор, проректор з наукової 
роботи (Міжрегіональна академія управління персона-
лом). Опоненти: Дацій Н. В., доктор наук з держ. управ-
ління, професор, заслужений юрист України, професор 
кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та 
публічного управління (Житомирський національний аг-
роекологічний університет); Жовнірчик Я. Ф., доктор наук 
з держ. управління, доцент, професор кафедри публіч-
ного управління та адміністрування (Національний авіа-
ційний університет). (317/11)

Рильська Вікторія Володимирівна, заступник ди-
ректора департаменту соціального захисту населення 
Херсонської облдержадміністрації – начальник управ-
ління державних допомог, житлових субсидій, сім’ї та 
праці: «Децентралізація як принцип організації держав-
ного управління: європейський досвід» (25.00.01 – те-
орія та історія державного управління). Спецрада Д 
26.142.04 у Міжрегіональній академії управління персо-
налом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 
490-95-00). Науковий керівник – Науменко Р. А., доктор 
наук з держ. управління, професор, професор кафедри 
публічного управління та адміністрування (Київський 
національний торговельно-економічний університет). 
Опоненти: Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ. 
управління, завідувач кафедри публічного управління 
та адміністрування (Міжрегіональна академія управлін-
ня персоналом); Пашкова Г. Г., кандидат наук з держ. 
управління, заступник декана факультету СПОУ (Дніпро-
петровський державний університет внутрішніх справ). 
(318/11)

Мусієнко Андрій Володимирович, аспірант Міжре-
гіональної академії управління персоналом: «Компа-
ративний аналіз державного регулювання діяльності, 
пов’язаної з трансплантацією у розвинених країнах світу: 
досвід для України» (25.00.02 – механізми державного 
управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній ака-

демії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фроме-
тівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Ро-
маненко Є. О., доктор наук з держ. управління, професор,, 
проректор (Міжрегіональна академія управління персона-
лом). Опоненти: Надюк З. О., доктор наук з держ. управ-
ління, доцент, професор кафедри державного управління 
(Львівський регіональний інститут державного управ-
ління Національної академії державного управління при 
Президентові України); Грицко Р. Ю., доктор наук з держ. 
управління, доцент, доцент кафедри інфекційних хвороб 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького). (319/11)

Безкоровайна Уляна Юріївна, директор-коледжу ВНКЗ 
ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лаборатор-
ної медицини імені Андрея Крупинського»: «Удосконален-
ня механізмів державного регулювання надання медич-
ної допомоги та послуг середнім медичним персоналом 
України» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада Д 17.127.03 у Класичному приватному універ-
ситеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; 
тел. (061) 220-58-63). Науковий керівник – Надюк З. О., 
доктор наук з держ. управління, доцент, професор кафе-
дри кадрової політики і державної служби (Львівський ре-
гіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові Украї-
ни). Опоненти: Хожило І. І., доктор наук з держ. управлін-
ня, доцент, професор кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування (Дніпропетровська регіональ-
ний інститут державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові України); 
Лемішко Б. Б., доктор наук з держ. управління, доцент, 
головний лікар (Комунальна 5-та міська клінічна поліклі-
ніка, м. Львів). (528/11)

Неділько Роксолана Володимирівна, викладач ВНКЗ 
ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лаборатор-
ної медицини імені Андрея Крупинського»: «Удоскона-
лення механізмів державного управління системою освіти 
середнього медичного персоналу в Україні» (25.00.02 – 
механізми державного управління). Спецрада Д 17.127.03 
у Класичному приватному університеті (69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-58-63). 
Науковий керівник – Надюк З. О., доктор наук з держ. 
управління, доцент, професор кафедри кадрової політи-
ки і державної служби (Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України). Опоненти: Карами-
шев Д. В., доктор наук з держ. управління, професор, пер-
ший заступник директора, професор кафедри соціальної і 
гуманітарної політики (Харківський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державно-
го управління при Президентові України); Сиченко В. В., 
доктор наук з держ. управління, доцент, ректор (КЗВО 
«Дніпропетровська академія неперервної освіти» Дніпро-
петровської обласної ради). (529/11)
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КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Фарина Оксана Вікторівна, аспірант Київського на-

ціонального університету культури і мистецтв: «Культуро- 
творча діяльність греко-католицького духовенства Схід-
ної Галичини у 1921 – 1946 рр.» (26.00.01 – теорія та іс-
торія культури). Спецрада Д 26.807.02 у Київському націо-
нальному університеті культури і мистецтв Міністерства 
культури України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; 
тел. 529-98-33). Науковий керівник – Бровко М. М., док-
тор філософ. наук, професор, професор кафедри сус-
пільних наук (Національна музична академія України іме-
ні П. І. Чайковського). Опоненти: Степанова О. А., доктор 
культурології, доцент, завідувач кафедри менеджменту 
туризму (Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»); Титаренко В. В., кандидат філософ. 
наук, доцент, старший науковий співробітник Відділення 
релігієзнавства (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди 
НАН України). (514/11)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Бсзчотнікова Аліна Олегівна, викладач кафедри со-

ціальних комунікацій Маріупольського державного уні-
верситету: «Відеоігри в системі соціальних комунікацій» 
(27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій). 
Спецрада К 08.051.19 у Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). На-
уковий керівник – Почепцов Г. Г., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри соціальних комунікацій 
(Маріупольський державний університет). Опоненти: Ол-
таржевський Д. О., доктор наук із соц. комунікацій, до-
цент, доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю 
Інституту журналістики (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка); Зубарєва М. А., кандидат 
наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, 
доцент кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності (Національний університет «Острозька акаде-
мія»). (48/11)

Сенченко Оксана Миколаївна, завідувач відділу соціо-
культурних комунікацій Національної історичної бібліоте-
ки України: «Книга як інструмент «м’якої сили» в інфор-
маційних війнах» (27.00.03 – книгознавство, бібліотеко-
знавство, бібліографознавство). Спецрада Д 64.807.02 
у Харківській державній академії культури Міністерства 
культури України (61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; 
тел. (057) 731-34-97). Науковий керівник – Давидова І. О., 
доктор наук із соц. комунікацій, професор, завідувач 
кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної спра-
ви (Харківська державна академія культури). Опоненти: 
Гранчак Т. Ю., доктор наук із соц. комунікацій, старший 
науковий співробітник відділу політологічного аналізу 
(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського); 
Сошинська В. Є., кандидат наук із соц. комунікацій, до-
цент кафедри бібліотекознавства та інформології (Київ-
ський університет імені Бориса Грінченка). (65/11)

Потіха Андрій Леонідович, науковий співробітник 
відділу політологічного аналізу Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського НАН України: «Засоби ма-
сової комунікації політичних партій в інформаційно-ана-
літичній діяльності бібліотек України (1990 – 2010-ті рр.)» 
(27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліогра-
фознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліо-
теці України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, 
м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. (044) 525-81-04). 
Науковий керівник – Гранчак Т. Ю., доктор наук із соц. 
комунікацій, старший науковий співробітник, старший на-
уковий співробітник (Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського НАН України). Опоненти: Кобєлєв О. М., 
доктор наук із соц. комунікацій, доцент, професор кафе-
дри інформації, бібліотечної та архівної справи (Харків-
ська державна академія культури Міністерства культури 
України); Опришко Т. С., кандидат наук із соц. комуніка-
цій, директор (Бібліотека Київського університету імені 
Бориса Грінченка). (139/11)

Желай Оксана Петрівна, науковий співробітник ана-
літично-прогностичного відділу Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського НАН України: «Розви-
ток вітчизняного бібліотечного електронного сервісу» 
(27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліогра-
фознавство). Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліо-
теці України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, 
м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. (044) 525-81-04). На-
уковий керівник – Горовий В. М., доктор істор. наук, про-
фесор, заступник генерального директора (Національна 
бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України). 
Опоненти: Шемаєва Г. В., доктор наук із соц. комунікацій, 
професор, професор кафедри інформаційної, бібліо-
течної та архівної справи (Харківська державна академія 
культури Міністерства культури України); Романуха З. В., 
кандидат наук із соц. комунікацій, провідний методист 
(КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліоте-
ка» Рівненської облради). (152/11)

Воронова Вілена Володимирівна, викладач кафедри 
зв’язків з громадськістю і журналістики Київського націо-
нального університету культури і мистецтв: «Геобрендинг 
як соціально-комунікаційна технологія у процесі іннова-
ційного розвитку регіонів України» (27.00.06 – прикладні 
соціально-комунікаційні технології). Спецрада К 26.807.04 
у Київському національному університеті культури і мис-
тецтв Міністерства культури України (01601, м. Київ, 
вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий керів-
ник – Зикун Н. І., доктор наук із соц. комунікацій, доцент, 
завідувач кафедри журналістики, української словесності 
та культури (Університет державної фіскальної служби 
України). Опоненти: Садівничий В. О., доктор наук із соц. 
комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики та 
філології (Сумський державний університет); Балаклиць-
кий М. А., доктор наук із соц. комунікацій, доцент, про-
фесор кафедри журналістики (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (265/11)
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Шендрик Ольга Олегівна, аспірант Київського націо-
нального університету культури і мистецтв: «Міжнародне 
співробітництво публічних бібліотек України (90-ті рр. 
XX ст. – поч. XXI ст.)» (27.00.03 – книгознавство, бібліоте-
кознавство, бібліографознавство). Спецрада К 26.807.04 
у Київському національному університеті культури і 
мистецтв Міністерства культури України (01601, м. Київ, 
вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий керів-
ник – Медведєва В. М., кандидат пед. наук, професор, 
професор кафедри інформаційних технологій (Київський 
національний університет культури і мистецтв). Опонен-
ти: Шемаєва Г. В., доктор наук із соц. комунікацій, про-
фесор, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи (Харківська державна академія культури); 
Захарова Н. Б., кандидат істор. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу син-
тезу соціокультурних мережевих ресурсів Національної 
юридичної бібліотеки (Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського). (290/11)

Теодорська Людмила Іванівна, старший викладач ка-
федри журналістики Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна: «Дитяча аудиторія як адресат 
і посередник у рекламній комунікації» (27.00.06 – при-
кладні соціально-комунікаційні технології). Спецрада К 
26.807.04 у Київському національному університеті куль-
тури і мистецтв Міністерства культури України (01601, 
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий 
керівник – Хавкіна Л. М., доктор наук із соц. комунікацій, 
професор, завідувач кафедри журналістики (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: 
Циховська Е. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськіс-
тю (Національний авіаційний університет); Андрєєва О. С., 
кандидат наук із соц. комунікацій, старший викладач ка-
федри журналістики (Національний університет «Одеська 
юридична академія»). (291/11)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Столярчук Тетяна Анатоліївна, молодший науковий 

співробітник Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України: «Адаптивність льону олійного 
та стабільність його продуктивності в умовах Правобереж-
ного Лісостепу України» (06.01.09 – рослинництво). Спец-
рада  Д 26.004.10 у Національному університеті біоресур-
сів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Нау-
ковий керівник – Каленська С. М., доктор с.-г. наук, профе-
сор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри 
рослинництва (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України). Опоненти: Поляков О. І., док-
тор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу агротехнології та впровадження (Інститут олійних 
культур НААН України); Мельник А. В., доктор с.-г. наук, 
професор, професор кафедри рослинництва (Сумський 
національний аграрний університет). (304/11)

Комар Олександр Олександрович, асистент кафедри 
овочівництва і закритого ґрунту Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України: «Опти-
мізація елементів технології вирощування пастернаку по-
сівного в Правобережному Лісостепу України» (06.01.06 – 
овочівництво). Спецрада Д 26.004.10 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України 
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. 
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Хареба В. В., док-
тор с.-г. наук, професор, академік НААН України, заступ-
ник академіка-секретаря Відділення аграрної економіки 
і продовольства НААН України. Опоненти: Овчарук В. І., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри садівни-
цтва і виноградарства (Подільський державний аграрно- 
технічний університет); Вдовенко С. А., доктор с.-г. наук, 
доцент, доцент кафедри садово-паркового господарства, 
садівництва та виноградарства (Вінницький національний 
аграрний університет). (434/11)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Лактіонова Яна Федорівна, аспірант кафедри еконо-

міки будівництва Київського національного університету 
будівництва і архітектури МОН України: «Інструментарій 
ризик-менеджменту в системі адміністрування підрядно-
го будівництва» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 26.056.03 у Київському національному університе-
ті будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, 
ГІовітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). На-
уковий керівник – Рижаков Д. А., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри економіки будівництва (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України). Опоненти: Валінкевич Н. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки та підприємни-
цтва (Житомирський державний технологічний універси-
тет МОН України); Іванченко А. М., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри економіки підприємництва (На-
ціональний університет водного господарства та приро-
докористування МОН України). (527/11) 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Діденко Ірина Вікторівна, заступник начальника відділу 

організації діяльності у сфері запобігання та протидії коруп-
ції Департаменту підтримання обвинувачення та представ-
ництва інтересів держави в судах Генеральної прокуратури 
України: «Адміністративна відповідальність за порушення 
вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтер-
есів» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керів-
ник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, провідний 
науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 
роботи (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: 
Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри адміністративної діяльності поліції (Харківський 
національний університет внутрішніх справ); Колінько Ц. В., 
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кандидат юрид. наук, заступник директора ННІ заочного на-
вчання та підвищення кваліфікації (Дніпропетровський дер-
жавний університет внутрішніх справ). (251/11)

Скапоущенко Олександр Дмитрович, головний дер-
жавний ревізор-інспектор відділу тематичних перевірок 
управління організації внутрішніх перевірок податкової 
сфери Департаменту внутрішнього аудиту Державної 
фіскальної служби України: «Адміністративно-право-
ве регулювання електронного адміністрування подат-
ків в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного 
права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, 
доцент, провідний науковий співробітник відділу орга-
нізації науково-дослідної роботи (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Пєтков С. В., доктор юрид. 
наук, професор, директор Департаменту регіональних 
представництв (Секретаріат Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини); Юнін О. С., доктор юрид. 
наук, доцент, директор ННІ заочного навчання та підви-
щення кваліфікації (Дніпропетровський державний уні-
верситет внутрішніх справ). (495/11)

Криса Микола Володимирович, юрисконсульт При-
ватного підприємства «Правова допомога ІФ»: «Договір 
підряду на геологічне вивчення надр за державним замов-
ленням (цивільно-правовий аспект)» (12.00.03 – цивіль-
не право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському 
національному економічному університеті МОН України 
(46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел./факс (0352) 
47-50-51). Науковий керівник – Пленюк М. Д., доктор 
юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
сектору проблем договірного права (Науково-дослідний 
інститут приватного права і підприємництва імені академі-
ка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). Опоненти: Коструба А. В., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного 
права Навчально-наукового юридичного інституту (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Васи-
ля Стефаника»); Лукасевич-Крутник І. С., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права, міжна-
родних відносин та дипломатії (Тернопільський національ-
ний економічний університет). (523/11)

Іванець Микола Григорович, перший заступник про-
курора Автономної Республіки Крим: «Адміністратив-
но-правові засади запобігання корупції в органах про-
куратури України» (12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
К 58.082.04 у Тернопільському національному еконо-
мічному університеті МОН України (46020, м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 11, тел./факс (0352) 47-50-51). Науковий 
керівник – Рибалка Н. О., доктор юрид. наук, доцент, 
проректор (Національна академія прокуратури України). 
Опоненти: Стефанчук М. М., доктор юрид. наук, профе-
сор кафедри правового регулювання економіки (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Терещук Г. А., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри конституційного, адміністративного та 
фінансового права (Тернопільський національний еконо-
мічний університет). (524/11)

Мамушкіна Альона Ігорівна, завідувач Сектору кадро-
вої роботи та державної служби Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Києві: «Відшкодування шкоди потерпілим від терористич-
них актів: цивільно-правовий аспект» (12.00.03 – цивіль-
не право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському 
національному економічному університеті МОН України 
(46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, тел./факс (0352) 
47-50-51). Науковий керівник – Стефанчук Р. О., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Укра-
їни, заслужений діяч науки і техніки України, головний 
науковий співробітник відділу комплексних проблем дер-
жавотворення (Інститут законодавства Верховної Ради 
України). Опоненти: Отраднова О. О., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри цивільного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Сло-
бодян О. М., кандидат юрид. наук, начальник управління 
Навчально-наукових центрів інтелектуальної власності 
(Державна організація «Національний офіс інтелектуаль-
ної власності»). (525/11)

 Гербут Вікторія Сергіївна, здобувач кафедри гос-
подарського права ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»: «Право на сексуальну орієнтацію та ґен-
дерну ідентичність: сутнісний зміст та гарантії захисту» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – Ла-
зур Я. В., доктор юрид. наук, професор, декан юридичного 
факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет»). Опоненти: Биков О. М., доктор юрид. наук, вчений 
секретар (Інститут законодавства Верховної Ради України); 
Деметрадзе Т. Р., кандидат юрид. наук, суддя Ужгородсько-
го міськрайонного суду Закарпатської області. (526/11)


