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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Брус Віктор Васильович, асистент кафедри електроні-

ки і енергетики Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича: «Електронні процеси у нанострук-
турованих вуглецевих і вуглецевмісних функціональних 
матеріалах та приладах на їх основі» (01.04.10 – фізика 
напівпровідників 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 консуль-
тант – Мар’янчук П. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри електроніки і енергетики (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича). Опо-
ненти: Корбутяк Д. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач відділу напівпровідникової нанофотоніки (Інсти-
тут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН 
України); Пелещак Р. M., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри фізики (Дрогобицький державний пе-
дагогічний університет імені Івана Франка); Федів В. І., 
доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри біологіч-
ної фізики та медінформатики (Буковинський державний 
медичний університет). (107/5)

Кузян Роман Оганесович, старший науковий спів-
робітник відділу функціональних оксидних матеріалів 
Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Фран-
цевича НАН України: «Моделювання фізичних власти-
востей оксидних сполук перехідних металів в рамках 
мікроскопічної узагальненої багатозонної моделі Габ-
барда» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 
26.159.01 в Інституті фізики НАН України (03028, м. Київ, 
просп. Науки, 46; тел. 525-12-20). Науковий консуль-
тант – Глинчук М. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу функ-
ціональних оксидних матеріалів (Інститут проблем ма-
теріалознавства імені І. М. Францевича НАН України). 
Опоненти: Рябченко С. М., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
фізики магнітних явищ (Інститут фізики НАН України); 
Кучеренко Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науко-
вий співробітник, провідний науковий співробітник відді-
лу обчислювальної фізики (Інститут металофізики імені 
Г. В. Курдюмова НАН України); Скрипник Ю. В., доктор 

фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник відділу нелінійних процесів у 
конденсованих середовищах (Інститут теоретичної фізи-
ки імені М. М. Боголюбова НАН України). (319/5)

Ушкац Михайло Вікторович, докторант Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка: «Опис 
процесу конденсації однокомпонентних флюїдів на осно-
ві статистичного підходу Гіббса» (01.04.02 – теоретична 
фізика і 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика). 
Спецрада Д 26.001.08 у Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Науковий консультант – Сисоєв В. М., доктор фіз.-
мат. наук, професор, професор кафедри молекулярної 
фізики (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Лев Б. І., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач 
відділу синергетики (Інститут теоретичної фізики іме-
ні М. М. Боголюбова НАН України); Козловський М. П., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу ста-
тистичної теорії конденсованих систем (Інститут фізики 
конденсованих систем НАН України); Чалий О. В., док-
тор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, завідувач кафедри медичної та біологічної фізи-
ки (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця). (393/5)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Шаповал Павло Йосифович, доцент кафедри аналі-

тичної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Націо-
нального університету «Львівська політехніка»: «Тонко-
плівкові напівпровідникові матеріали та структури на 
основі сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку» 
(02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада Д 35.051.10 
у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка МОН України (79005, м. Львів, вул. Кирила і 
Мефодія, 6; тел. (032) 260-03-91). Науковий консуль-
тант – Гладишевський Р. Є., доктор хім. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, проректор з наукової 
роботи (Львівський національний університет імені Іва-
на Франка МОН України). Опоненти: Білоус А. Г., доктор 
хім. наук, професор, академік НАН України, завідувач 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
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відділу хімії твердого тіла (Інститут загальної та неор-
ганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України); Не-
ділько С. А., доктор хім. наук, професор, професор 
кафедри неорганічної хімії (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Фо-
чук П. М., доктор хім. наук, професор, проректор з на-
укової роботи та міжнародних зв’язків (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича МОН 
України). (131/5)

Бабіжецький Володимир Станіславович, докторант 
кафедри неорганічної хімії Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка: «Кристалохімія борокарбідів 
та боросиліцидів рідкісноземельних металів» (02.00.01 – 
неорганічна хімія). Спецрада Д 35.051.10 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка МОН Укра-
їни (79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; тел. (032) 
260-03-91). Науковий консультант – Гладишевський Р. Є., 
доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, завідувач кафедри неорганічної хімії (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка МОН України). 
Опоненти: Барчій І. Є., доктор хім. наук, професор, за-
відувач кафедри неорганічної хімії (Ужгородський націо-
нальний університет МОН України); Буланова М. В., доктор 
хім. наук, професор, провідний науковий співробітник (Ін-
ститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича 
НАН України); Зінченко В. Ф., доктор хім. наук, завідувач 
відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів (Фі-
зико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН Украї-
ни). (132/5)

Походило Назарій Тарасович, докторант кафедри ор-
ганічної хімії Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Органічні азиди як зручні структурні блоки 
у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів» (02.00.03 – ор-
ганічна хімія). Спецрада Д 35.052.01 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). На-
уковий консультант – Обушак М. Д., доктор хім. наук, про-
фесор, завідувач кафедри органічної хімії (Львівський 
національний університет імені Івана Франка МОН Украї-
ни). Опоненти: Комаров І. В., доктор хім. наук, професор, 
завідувач кафедри супрамолекулярної хімії (Інститут ви-
соких технологій Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка МОН України); Вовк М. В., доктор 
хім. наук, професор, заступник директора з наукової ро-
боти, завідувач відділу механізмів органічних реакцій (Ін-
ститут органічної хімії НАН України); Ліпсон В. В., доктор 
хім. наук, професор, завідувач відділу медичної хімії (ДУ 
«Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Дани-
левського НАМН України»). (252/5)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Цибулін Олександр Сергійович, доцент кафедри ви-

щої математики та фізики Білоцерківського національ-
ного аграрного університету МОН України: «Біологічні 
ризики низькоінтенсивного мікрохвильового випроміню-
вання та метаболічні шляхи їх реалізації на моделі емб-
ріогенезу» (03.00.01 – радіобіологія – біологічні науки). 
Спецрада Д 26.562.01 у ДУ «ННЦ радіаційної медицини 
НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53; тел. 
(044) 483-06-37). Науковий консультант – Якименко І. Л., 
доктор біол. наук, професор кафедри екології та зба-
лансованого природокористування (Національний уні-
верситет харчових технологій МОН України). Опоненти: 
Кутлахмедов Ю. О., доктор біол. наук, професор, завіду-
вач лабораторії радіоекологічної надійності біосистем 
(Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН 
України); Войціцький В. М., доктор біол. наук, професор, 
провідний науковий співробітник Української лабораторії 
якості і безпеки продукції АПК (Національний університет 
біоресурсів і природокористування МОН України); Орел 
В. Е., доктор біол. наук, професор, завідувач НДЛ медич-
ної фізики та біоінженерії (Національний інститут раку 
МОЗ України). (137/5)

Кунах Ольга Миколаївна, доцент кафедри зоології та 
екології Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара: «Просторова екологія ґрунтових тварин 
степового Придніпров’я» (03.00.16 – екологія). Спецрада 
Д 08.051.04 у Дніпровському національному універси-
теті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий кон-
сультант – Пахомов О. Є., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри зоології та екології (Дніпровський на-
ціональний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: 
Мальцева І. А., доктор біол. наук, професор, перший про-
ректор (Мелітопольський державний педагогічний універ-
ситет імені Богдана Хмельницького); Грицан Ю. І., доктор 
біол. наук, професор, проректор з наукової роботи (Дні-
провський державний аграрно-економічний університет); 
Шабанов Д. А., доктор біол. наук, доцент, професор кафе-
дри зоології та екології тварин (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (221/5)

Чаплигіна Анжела Борисівна, доцент кафедри зооло-
гії природничого факультету Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: «Ден-
дрофільні горобцеподібні (Passeriformes) як структур-
но-функціональний елемент антропогенно трансформо-
ваних лісових біогеоценозів Північно-Східної України» 
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 08.051.04 у Дніпров-
ському національному університеті імені Олеся Гончара 
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МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 
(056) 374-98-00). Науковий консультант – Пахомов О. Є., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології 
та екології (Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара). Опоненти: Лисенко В. І., доктор біол. наук, 
професор, директор (Мелітопольський інститут екології 
та соціальних технологій); Грицан Ю. І., доктор біол. наук, 
професор, проректор з наукової роботи (Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет); Стойлов-
ський В. П., доктор біол. наук, професор, завідувач ка-
федри зоології (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова). (231/5)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Кирик Мар’ян Іванович, докторант Національного уні-

верситету «Львівська політехніка»: «Методи та моделі 
управління контентом в розподілених інфокомунікаційних 
системах» (05.12.02 – телекомунікаційні системи та мере-
жі). Спецрада Д 35.052.10 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-27-43). Науковий кон-
сультант – Климаш М. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри телекомунікацій (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: 
Лісовий І. П., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри телекомунікаційних систем (Одеська національна 
академія зв’язку імені О. С. Попова МОН України); Ко-
валь В. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
комп’ютерних мереж і телекомунікацій (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України МОН 
України); Дуравкін Є. В., доктор тех. наук, доцент, профе-
сор кафедри інфокомунікаційної інженерії (Харківський 
національний університет радіоелектроніки МОН України). 
(2/5)

Мацюк Вячеслав Іванович, доцент кафедри управ-
ління процесами перевезень Державного університету 
інфраструктури та технологій: «Розвиток наукових основ 
організації залізничних транспортних процесів та систем» 
(05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 64.820.04 в 
Українському державному університеті залізничного тран-
спорту МОН України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 
7; тел. (057) 730-10-88). Науковий консультант – Миронен-
ко В. К., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
управління комерційною діяльністю залізниць (Держав-
ний університет інфраструктури та технологій). Опонен-
ти: Поліщук В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього 
руху (Національний транспортний університет); Козачен-
ко Д. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
управління експлуатаційною роботою (Дніпропетровський 

національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна); Лаврухін О. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри управління ван-
тажною і комерційною роботою (Український державний 
університет залізничного транспорту). (105/5)

Муха Микола Йосифович, доцент кафедри суднової 
електромеханіки і електротехніки Національного універ-
ситету «Одеська морська академія»: «Динамічна ком-
пенсація реактивної потужності в суднових автономних 
електроенергетичних системах» (05.09.03 – електротех-
нічні комплекси та системи). Спецрада Д 35.052.02 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-26-01). Науковий консультант – Вишневський Л. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автома-
тизації паросилових установок (Національний університет 
«Одеська морська академія»). Опоненти: Паранчук Я. С., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри електро-
мехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних 
систем (Національний університет «Львівська політехні-
ка»); Садовий О. В., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри електротехніки та електромеханіки (Дніпров-
ський державний технічний університет); Андрієнко П. Д., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри електрич-
них і електронних апаратів (Запорізький національний тех-
нічний університет). (138/5)

Дреус Андрій Юлійович, доцент кафедри аерогідро-
механіки та енергомасопереносу Дніпровського націо-
нального університету імені Олеся Гончара МОН України: 
«Теплофізичні основи знеміцнення гірських порід при ал-
мазному бурінні свердловин з імпульсним промиванням» 
(05.15.09 – геотехнічна та гірнича механіка, 05.15.10 – 
буріння свердловин). Спецрада Д 08.080.04 у ДВНЗ «На-
ціональний гірничий університет» МОН України (49005, 
м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19; тел. 47-24-
11). Науковий консультант – Кожевников А. О., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри техніки розвідки ро-
довищ корисних копалин (ДВНЗ «Національний гірничий 
університет» МОН України). Опоненти: Зуєвська Н. В., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри геоінженерії 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни); Круковська В. В., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу ке-
рування динамічними проявами гірського тиску (Інститут 
геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України); 
Кунцяк Я. В., доктор тех. наук, доцент, генеральний дирек-
тор (ПрАТ «Науково-дослідне і конструкторське бюро бу-
рового інструменту»). (183/5)
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Бурлака Володимир Володимирович, провідний науко-
вий співробітник кафедри металургії і технології зварю-
вального виробництва ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет»: «Розробка теоретичних і науко-
во-технологічних принципів створення енергоефективних 
інверторних джерел живлення для зварювальних процесів 
і споріднених технологій» (05.03.06 – зварювання та спо-
ріднені процеси і технології). Спецрада Д 12.105.02 у Дон-
баській державній машинобудівній академії МОН України 
(84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 
41-68-09). Науковий консультант – Гулаков С. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри металургії і тех-
нології зварювального виробництва (ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет»). Опоненти: Коротин-
ський О. Є., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач лабораторії джерел живлення (Інститут 
електрозварювання імені Є. О. Патона); Малінов В. Л., док-
тор тех. наук, доцент, експерт з матеріалів та зварювання 
(ТОВ «Бюро Верітас Україна»); Єфіменко М. Г., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри зварювання (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехніч-
ний інститут»). (224/5)

Кравченко Сергій Олександрович, старший науковий 
співробітник кафедри двигунів внутрішнього згоряння 
Національного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут»: «Забезпечення ресурсу ДВЗ шляхом 
застосування дискретно-континуального зміцнення робо-
чих поверхонь» (05.05.03 – двигуни та енергетичні уста-
новки). Спецрада Д 64.050.13 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 
706-32-13). Науковий консультант – Марченко А. П., док-
тор тех. наук, професор, проректор з наукової роботи (На-
ціональний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут»). Опоненти: Клименко Л. П., доктор тех. 
наук, професор, ректор (Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили); Долматов А. І., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри технології вироб-
ництва авіаційних двигунів (Національний аерокосмічний 
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіацій-
ний інститут»); Слинько Г. І., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння (Запо-
різький національний технічний університет). (251/5)

Саблін Олег Ігорович, провідний науковий співробіт-
ник галузевої НДЛ електропостачання та енергозбережен-
ня Дніпропетровського національного університету заліз-
ничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: 
«Розвиток методів і засобів підвищення ефективності 
використання енергії рекуперації в системі електричного 

транспорту» (05.22.09 – електротранспорт). Спецрада Д 
08.820.01 у Дніпропетровському національному універ-
ситеті залізничного транспорту імені академіка Всеволода 
Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 
2; тел. (056) 373-15-63). Науковий консультант – Кузне-
цов В. Г., доктор тех. наук, професор кафедри інтелек-
туальних систем електропостачання (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна). Опоненти: Хворост М. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяльності (Харківський національ-
ний університет міського господарства імені О. М. Бекето-
ва); Блиндюк В. С., доктор тех. наук, професор, проректор 
з науково-педагогічної роботи (Український державний 
університет залізничного транспорту); Любарський Б. Г., 
доктор тех. наук, професор кафедри електричного тран-
спорту та тепловозобудування (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»). (288/5)

Корній Сергій Андрійович, старший науковий співро-
бітник відділу фізико-хімічних методів протикорозійно-
го захисту металів Фізико-механічного інституту імені 
Г. В. Карпенка НАН України: «Прогнозування механізмів 
взаємодії металевих систем з корозивним середовищем 
методами квантової хімії» (05.17.14 – хімічний опір мате-
ріалів та захист від корозії). Спецрада Д 35.226.02 у Фізи-
ко-механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН України 
(79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; тел. (032) 263-30-88). 
Науковий консультант – Похмурський В. І., доктор тех. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, голов-
ний науковий співробітник відділу фізико-хімічних мето-
дів протикорозійного захисту металів (Фізико-механічний 
інститут імені Г. В. Карпенка НАН України). Опоненти: 
Чигиринець О. Е., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри фізичної хімії (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України); Курмакова І. М., доктор тех. 
наук, доцент, завідувач кафедри хімії (Національний уні-
верситет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
МОН України); Берсірова О. Л., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу електрохімічного матеріалознавства та електро-
каталізу (Інститут загальної та неорганічної хімії імені 
В. І. Вернадського НАН України). (316/5)

Рудик Андрій Вікторович, докторант кафедри 
комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій 
Національного авіаційного університету: «Наукові основи 
та принципи побудови приладової системи вимірювання 
прискорення мобільного робота» (05.11.01 – прилади та 
методи вимірювання механічних величин). Спецрада Д 
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26.002.07 у Національному технічному університеті Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 
37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант – Квасні-
ков В. П., доктор тех. наук, професор, заслужений метро-
лог України, завідувач кафедри комп’ютеризованих елек-
тротехнічних систем та технологій (Національний авіа-
ційний університет). Опоненти: Коломієць Л. В., доктор 
тех. наук, професор, ректор (Одеська державна академія 
технічного регулювання та якості); Подчашинський Ю. О., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри метрології 
та інформаційно-вимірювальної техніки (Житомирський 
державний технологічний університет); Матіко Ф. Д., док-
тор тех. наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики, 
теплових і атомних електричних станцій (Національний 
університет «Львівська політехніка»). (318/5)

Луцький Сергій Володимирович, старший викладач 
кафедри метрології та технічної експертизи Харківського 
національного університету радіоелектроніки: «Поліп-
шення техніко-економічних показників на основі вдоско-
налення метрологічного забезпечення машинобудівного 
виробництва» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація 
та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 41.052.09 в 
Одеському національному політехнічному університеті 
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. 
(048) 705-85-77). Науковий консультант – Руженцев І. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри метро-
логії та технічної експертизи (Харківський національний 
університет радіоелектроніки). Опоненти: Ванько В. М., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри інфор-
маційно-вимірювальних технологій (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»); Кучерук В. Ю., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри метрології 
та промислової автоматики (Вінницький національний 
технічний університет); Корсун В. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри метрології та інформацій-
но-вимірювальних технологій (Національний гірничий 
університет). (336/5)

Осика Віктор Анатолійович, декан факультету торгівлі 
та маркетингу, доцент кафедри товарознавства, управлін-
ня безпечністю та якістю Київського національного торго-
вельно-економічного університету: «Формування якості 
паперових пакувальних матеріалів» (05.18.08 – товароз-
навство непродовольчих товарів). Спецрада Д 26.055.02 
у Київському національному торговельно-економічно-
му університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 
19; тел. (044) 531-49-72). Науковий консультант – Коп-
тюх Л. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
товарознавства та митної справи (Київський національ-

ний торговельно-економічний університет). Опоненти: 
Доманцевич Н. І., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри товарознавства та технології непродовольчих 
товарів (Львівський торговельно-економічний університет 
Центральної спілки споживчих товариств України); Дубі-
ніна А. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
товарознавства та експертизи товарів (Харківський дер-
жавний університет харчування та торгівлі МОН України); 
Гавва О. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри машин і апаратів харчових та фармацевтичних ви-
робництв (Національний університет харчових технологій 
МОН України). (342/5)

Федорова Діна Володимирівна, докторант кафедри 
технології та організації ресторанного господарства Ки-
ївського національного торговельно-економічного уні-
верситету: «Ресурсозберігаючі технології риборослинних 
напівфабрикатів для харчової продукції» (05.18.16 – 
технологія харчової продукції). Спецрада Д 26.055.02 у 
Київському національному торговельно-економічному 
університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; 
тел. (044) 531-49-72). Науковий консультант – Притуль-
ська Н. В., доктор тех. наук, професор, перший прорек-
тор з науково-педагогічної роботи (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет). Опоненти: 
Гринченко О. О., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технології харчування (Харківський державний 
університет харчування та торгівлі МОН України); Доро-
хович В. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
технології хлібопекарських і кондитерських виробів (На-
ціональний університет харчових технологій МОН Украї-
ни); Петрова Ж. О., доктор тех. наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу нестаціонарного теплома-
сопереносу в процесах сушіння (Інститут технічної тепло-
фізики НАН України). (388/5)

Мотузка Юлія Миколаївна, доцент кафедри товароз-
навства, управління безпечністю та якістю Київського 
національного торговельно-економічного університету: 
«Управління безпечністю та якістю продуктів для енте-
рального харчування» (05.18.15 – товарознавство хар-
чових продуктів). Спецрада Д 26.055.02 у Київському на-
ціональному торговельно-економічному університеті МОН 
України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-
72). Науковий консультант – Притульська Н. В., доктор тех. 
наук, професор, перший проректор з науково-педагогіч-
ної роботи (Київський національний торговельно-еконо-
мічний університет). Опоненти: Дубініна А. А., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та 
експертизи товарів (Харківський державний університет 
харчування та торгівлі МОН України); Мардар М. Р., док-
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тор тех. наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи і міжнародних зв’язків (Одеська національна ака-
демія харчових технологій МОН України); Сімахіна Г. О., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології 
оздоровчих продуктів (Національний університет харчових 
технологій МОН України). (389/5)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Новицький Василь Петрович, старший науковий спів-

робітник лабораторії агролісомеліорації та лісових еко-
систем відділу охорони ландшафтів, збереження біоріз-
номаніття і природозаповідання Інституту агроекології і 
природокористування НААН України: «Екологічні осно-
ви управління мисливськими ресурсами агроландшаф-
тів Лісостепу України» (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 консультант – Ландін В. П., 
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завіду-
вач відділу радіоекології в агросфері (Інститут агроеколо-
гії і природокористування НААН України). Опоненти: Тара-
сюк С. І., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, завідувач відділу молекулярно-генетичних 
досліджень (Інститут рибного господарства НААН Украї-
ни); Чайка В. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач 
кафедри екології агросфери та екологічного контролю 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Волох А. М., доктор біол. наук, професор, 
професор кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища (Таврійський державний агротехнологічний 
університет). (46/5)

Авраменко Сергій Володимирович, провідний науко-
вий співробітник відділу рослинництва та сортовивчення 
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН Украї-
ни: «Агротехнологічні основи управління продукційним 
процесом озимих зернових культур у лівобережному 
Лісостепу України» (06.01.09 – рослинництво). 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, 392-23-78, моб. (098) 949-45-
24). Науковий консультант – Попов С. І., доктор с.-г. наук, 
професор, керівник відділу рослинництва та сортовив-
чення (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 
України). Опоненти: Черенков А. В., доктор с.-г. наук, 
професор, академік НААН України, директор (ДУ «Інсти-
тут зернових культур НААН України»); Лихочвор В. В., 
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, завідувач кафедри технологій у рослинництві 
(Львівський національний аграрний університет МОН 
України); Гораш О. С., доктор с.-г. наук, професор, за-

відувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва 
(Подільський державний аграрно-технічний університет 
МОН України). (325/5)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Маковоз Оксана Сергіївна, завідувач кафедри еконо-

міки та фінансів факультету № 6 Харківського національ-
ного університету внутрішніх справ: «Механізми еконо-
мічного захисту результатів інвестиційної діяльності 
суб’єктів агробізнесу: теорія, методологія, практика» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 
у Харківському національному технічному університеті 
сільського господарства імені Петра Василенка (61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). 
Опоненти: Гавкалова Н. Л., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри державного управління, публічного 
адміністрування та регіональної економіки (Харківський 
національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця); Ігнатенко М. М., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри економіки підприємства (Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди); Вдовенко Н. М., доктор екон. наук, 
професор, заслужений працівник сільського господар-
ства України, завідувач кафедри глобальної економіки 
(Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України). (234/5)

Ковінько Олена Миколаївна, доцент кафедри марке-
тингу та реклами Вінницького торговельно-економічного 
інституту Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету: «Маркетинговий механізм управлін-
ня підприємствами в умовах міжнародної диверсифікації 
бізнесу» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті 
імені Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 
600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий консуль-
тант – Ковальчук С. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри маркетингу і торговельного підприємни-
цтва (Хмельницький національний університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Анісімова О. М., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри інформаційних систем управління 
(Донецький національний університет імені Василя Стуса 
МОН України); Ларіна Я. С., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України); Окландер М. А., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Одеський 
національний політехнічний університет МОН України). 
(235/5)
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Макогон Валентина Дмитрівна, докторант кафедри 
фінансів Київського національного торговельно-еконо-
мічного університету: «Бюджетна стратегія соціально-еко-
номічного розвитку країни» (08.00.08 – гроші, фінанси і 
кредит). Спецрада Д 26.055.03 у Київському національ-
ному торговельно-економічному університеті МОН Украї-
ни (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). 
Науковий консультант – Чугунов І. Я., доктор екон. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, за-
відувач кафедри фінансів (Київський національний торго-
вельно-економічний університет). Опоненти: Лисяк Л. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів 
(Університет митної справи та фінансів); Нікіфоров П. О., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінан-
сів і кредиту (Чернівецький національний університет іме-
ні Юрія Федьковича); Колосова В. П., доктор екон. наук, 
доцент, директор департаменту співробітництва з міжна-
родними організаціями (Міністерство фінансів України). 
(411/5)

Портна Оксана Валентинівна, доцент кафедри управ-
ління та адміністрування Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна: «Сукупний фінансовий 
потенціал України: архітектоніка та ефективність реа-
лізації» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада 
Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-
економічному університеті МОН України (02156, м. Київ, 
вул. Кіото, 19; тел. (044) 544-29-31). Науковий консуль-
тант – Гриценко А. А., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, заступник директора 
з наукової роботи (ДУ «Інститут економіки та прогнозу-
вання НАН України»). Опоненти: Кужелєв М. О., доктор 
екон. наук, професор, директор ННІ фінансів, банківської 
справи (Університет державної фіскальної служби Укра-
їни); Грабчук О. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри фінансів (Дніпровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара); Хрущ Н. А., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування (Хмельницький національний уні-
верситет). (412/5)

Шерстюк Олександр Леонідович, старший науковий 
співробітник відділу обліку та оподаткування ННЦ «Інсти-
тут аграрної економіки» НААН України: «Теорія та мето-
дологія аудиту фінансової інформації» (08.00.09 – бухгал-
терський облік, аналіз та аудит – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НАН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Обо-
рони, 10; тел. (044) 258-43-21). Науковий консультант – 
Бардаш С. В., доктор екон. наук, професор, головний на-
уковий співробітник відділу обліку та оподаткування (ННЦ 

«Інститут аграрної економіки» НАН України). Опоненти: 
Дмитренко І. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач ка-
федри обліку і оподаткування (Інститут банківських тех-
нологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» 
МОН України); Петрук О. М., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри фінансів (Житомирський державний 
технологічний університет МОН України); Редько О. Ю., 
доктор екон. наук, професор, перший проректор з науко-
во-педагогічної роботи (Національна академія статистики, 
обліку та аудиту Держстату України). (414/5)

Бутрим Оксана Володимирівна, завідувач лабораторії 
економіки низьковуглецевого розвитку агросфери відділу 
інституціонального забезпечення природокористування 
Інституту агроекології і природокористування НАН Укра-
їни: «Теоретико-методологічні основи низьковуглецевого 
землекористування в контексті збалансованого розвитку 
агросфери» (08.00.06 – економіка природокористуван-
ня та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 
26.371.02 в Інституті агроекології і природокористування 
НАН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. 
(044) 526-23-38). Науковий консультант – Дребот О. І., 
доктор екон. наук, професор, член-кореспондент, завіду-
вач відділу інституціонального забезпечення природоко-
ристування (Інститут агроекології і природокористування 
НААН України). Опоненти: Грановська Л. М., доктор екон. 
наук, професор, член-кореспондент НААН України, голов-
ний науковий співробітник лабораторії економіки (Інститут 
зрошуваного землеробства НААН України); Євсюков Т. О., 
доктор екон. наук, професор, доцент, декан факультету 
землевпорядкування (Національний університет біоресур-
сів і природокористування України); Кузін Н. В., доктор 
екон. наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядкуван-
ня та кадастру (Сумський національний аграрний універ-
ситет). (415/5)

Мельник Людмила Юріївна, доцент кафедри обліку і 
оподаткування Уманського національного університету 
садівництва: «Формування економіки знань в аграрній 
сфері: теорія, методологія, практика» (08.00.03 – економі-
ка та управління національним господарством). Спецрада 
Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному 
університеті МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Геор-
гія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий консуль-
тант – Жаворонкова Г. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри аерокосмічної геодезії (Національний 
авіаційний університет). Опоненти: Сіренко Н. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банків-
ської справи та страхування (Миколаївський національний 
аграрний університет); Курмаєв П. Ю., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри фінансів, обліку та еконо-
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мічної безпеки (Уманський державний педагогічний уні-
верситет імені Павла Тичини); Антохов А. А., доктор екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, менедж-
менту і адміністрування (Чернівецький національний уні-
верситет імені Юрія Федьковича). (428/5)

Михайлов Андрій Миколайович, доцент кафедри ме-
неджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроін-
теграції Сумського національного аграрного університе-
ту МОН України: «Формування інвестиційних ресурсів в 
аграрному секторі економіки: теорія, методологія, прак-
тика» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 55.051.06 у Сумському дер-
жавному університеті МОН України (40007, м. Суми, вул. 
Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 640-499). Науковий 
консультант – Соколов М. О., доктор екон. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної 
діяльності (Сумський національний аграрний універси-
тет МОН України). Опоненти: Лупенко Ю. О., доктор екон. 
наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, директор (ННЦ «Інститут аграр-
ної економіки» НААН України); Ульянченко О. В., доктор 
екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
ректор (Харківський національний аграрний універси-
тет імені В. В. Докучаєва МОН України); Гриценко Л. Л., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів і 
підприємництва (Сумський державний університет МОН 
України). (430/5)

Шипуліна Юлія Сергіївна, доцент кафедри маркетингу 
та управління інноваційною діяльністю Сумського держав-
ного університету: «Методологічні засади формування 
інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.050.02 
у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий кон-
сультант – Прокопенко О. В., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри бізнес-економіки (Київський на-
ціональний університет технологій і дизайну). Опоненти: 
Ковтуненко К. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та іннова-
ційної діяльності (Одеський національний політехнічний 
університет); Косенко О. П., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економіки та маркетингу (Національ-
ний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут»); Рєпіна І. М., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри економіки підприємств (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»). (437/5)

Усікова Олена Миколаївна, доцент кафедри менедж-
менту Миколаївської філії ПВНЗ «Європейський універ-
ситет»: «Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу 
суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практи-
ка» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 
у Харківському національному технічному університеті 
сільського господарства імені Петра Василенка (61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Опо-
ненти: Макаренко П. М., доктор екон. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри 
економіки підприємства (Полтавська державна аграрна 
академія); Витвицька О. Д., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри публічного управління та менеджмен-
ту інноваційної діяльності (Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України); Панухник О. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри еконо-
міки і фінансів (Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя). (438/5)

Багорка Марія Олександрівна, доцент кафедри мар-
кетингу Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету: «Маркетингова стратегія екологізації вироб-
ництва аграрних підприємств: теорія, методологія, практи-
ка» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 44.887.01 
у Полтавській державній аграрній академії МОН України 
(36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3; тел. (05322) 2-27-
64). Науковий консультант – Писаренко В. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Полтав-
ська державна аграрна академія МОН України). Опоненти: 
Карпенко Н. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі» МОН України); Корінєв В. Л., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри управ-
ління персоналом і маркетингу (Запорізький національний 
університет МОН України); Сахацький М. П., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Одеська 
державна академія будівництва та архітектури МОН Укра-
їни). (503/5)

Дєліні Марина Миколаївна, доцент кафедри управлін-
ня, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції 
Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова МОН України: «Трансформація інституційних 
засад формування механізму соціально-економічної від-
повідальності підприємництва в національній економіці» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській державній 
машинобудівній академії МОН України (84313, м. Крама-
торськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). На-
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уковий консультант – Батченко Л. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри готельно-ресторанного 
бізнесу (Київський національний університет культури і 
мистецтв Міністерства культури України). Опоненти: Ля-
шок Я. О., доктор екон. наук, доцент, ректор (ДВНЗ «Доне-
цький національний технічний університет» МОН України, 
м. Покровськ); Мельникова М. В., доктор екон. наук, до-
цент, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу економіко-правових проблем містоз-
навства (Інститут економіко-правових досліджень НАН 
України); Смерічевська С. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри логістики (Національний авіаційний 
університет МОН України). (507/5)

Клопов Іван Олександрович, доцент кафедри еконо-
міки та інформаційних технологій Запорізької державної 
інженерної академії МОН України: «Організаційно-еконо-
мічне забезпечення державного регулювання розвитку 
відновлювальної енергетики: теорія, методологія, ме-
ханізм» (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 консультант – Рекова Н. Ю., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри економіки підпри-
ємства (Донбаська державна машинобудівна академія 
МОН України, м. Краматорськ). Опоненти: Батченко Л. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри готель-
но-ресторанного бізнесу (Київський національний універ-
ситет культури і мистецтв Міністерства культури України); 
Маргасова В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та ауди-
ту (Чернігівський національний технологічний університет 
МОН України); Шкрабак І. В., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри менеджменту (ДВНЗ «Донецький на-
ціональний технічний університет» МОН України, м. По-
кровськ). (508/5)

Нєнно Ірина Михайлівна, доцент кафедри економіки 
та управління Одеського національного університету іме-
ні І. І. Мечникова МОН України: «Формування державної 
морської політики України в розрізі створення дієвих біз-
нес-моделей розвитку портів» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності, 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 консультант – Масленніков Є. І., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри економіки та управління 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

МОН України). Опоненти: Боняр С. М., доктор екон. наук, 
професор, декан факультету управління та технологій 
(Державний університет інфраструктури та технологій 
МОН України); Бурлуцька С. В., доктор екон. наук, доцент, 
доцент кафедри обліку і аудиту (Донбаська державна ма-
шинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ); Мі-
накова С. М., доктор екон. наук, доцент, старший науковий 
співробітник відділу ринку транспортних послуг (Інститут 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України). (510/5)

Варламова Ірина Сергіївна, доцент кафедри обліку 
та оподаткування Запорізького національного універ-
ситету: «Регулятори і важелі екологічної безпеки націо-
нальної економіки» (08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством). Спецрада Д 17.127.01 у 
Класичному приватному університеті (69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). На-
уковий консультант – Шмиголь Н. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування 
(Запорізький національний університет). Опоненти: Мар-
гасова В. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
(Чернігівський національний технологічний університет); 
Сафонов Ю. М., доктор екон. наук, професор, заступник 
директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
МОН України); Шапошников К. С., доктор екон. наук, про-
фесор, директор (Причорноморський НДІ економіки та 
інновацій). (511/5)

Дейнега Олександр Вікторович, проректор з наукової 
роботи Рівненського державного гуманітарного універси-
тету: «Інформаційна підтримка прийняття маркетингових 
рішень промисловим підприємством в умовах невизна-
ченості» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 41.052.10 в Одеському національному політехнічному 
університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шев-
ченка, 1; тел. (048) 705-84-31). Науковий консультант – 
Крикавський Є. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу і логістики (Національний універси-
тет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Ані-
сімова О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри інформаційних систем управління (Донецький на-
ціональний університет імені Василя Стуса МОН України, 
м. Вінниця); Ковальчук С. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу і торговельного підпри-
ємництва (Хмельницький національний університет МОН 
України); Окландер М. А., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу (Одеський національний 
політехнічний університет МОН України). (560/5)
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Селезньова Ольга Олександрівна, доцент кафедри 
маркетингу Одеської державної академії будівництва та 
архітектури: «Теоретико-методологічні основи управ-
ління маркетинговою діяльністю будівельних підпри-
ємств» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 64.089.01 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 консультант – Сахацький М. П., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри мар-
кетингу (Одеська державна академія будівництва та ар-
хітектури). Опоненти: Ключник А. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри публічного управління 
та адміністрування і міжнародної економіки (Миколаїв-
ський національний аграрний університет МОН України); 
Литовченко І. Л., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу (Одеський національний економіч-
ний університет МОН України); Нестеренко С. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
(Таврійський державний агротехнологічний університет 
МОН України). (565/5)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Ангелова Ангеліна Олегівна, тимчасово не працює: 

«Архетипіка старості в релігійній традиції» (09.00.11 – 
релігієзнавство). Спецрада Д 26.053.21 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова. 9; тел. 234-
11-08). Науковий консультант – Бондаренко В. Д., док-
тор філософ. наук, професор, завідувач кафедри куль-
турології (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Васильєва I. B., доктор 
філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії 
та соціології (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця); Арістова А. В., доктор філософ. наук, 
професор, професор кафедри філософії та педагогіки 
(Національний транспортний університет); Кондратьє-
ва І. В., доктор філософ. наук, доцент, доцент кафедри 
релігієзнавства (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (193/5)

Іщук Наталія Василівна, доцент кафедри філософії, 
біоетики та історії медицини Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця: «Сучасна православ-
на теологія діалогу: філософсько-релігієзнавчий аналіз» 
(09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада Д 26.053.21 у Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драгома-
нова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий консультант – Чорноморець Ю. П., 
доктор філософ. наук, професор, професор кафедри 

культурології (Національний педагогічний університет іме-
ні М. П. Драгоманова). Опоненти: Филипович Л. O., доктор 
філософ. наук, професор, завідувач відділу філософії та 
історії релігії Відділення релігієзнавства (Інститут філосо-
фії імені Г. С. Сковороди НАН України); Кондратьєва І. В., 
доктор філософ. наук, доцент, доцент кафедри релігієз-
навства (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Бродецький О. Є., доктор філософ. наук, до-
цент, доцент кафедри культурології, релігієзнавства та те-
ології (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). (194/5)

Панчук Ірина Іванівна, доцент кафедри філософії 
Рівненського державного гуманітарного університету: 
«Інституціональні процеси в релігійно-церковному комп-
лексі Волинського регіону в умовах суспільно-політичних 
трансформацій (1939 – початок XXI ст.)» (09.00.11 – релі-
гієзнавство). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педа-
гогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН Укра-
їни (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). 
Науковий консультант – Шугаєва Л. М., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри філософії (Рівнен-
ський державний гуманітарний університет). Опоненти: 
Саух П. Ю., доктор філософ. наук, професор, академік-
секретар Відділення вищої освіти НАПН України; Богачев-
ська І. В., доктор філософ. наук, професор, завідувач ка-
федри філософії та педагогіки (Національний транспорт-
ний університет); Шкрібляк М. В., доктор філософ. наук, 
доцент, завідувач кафедри культурології, релігієзнавства 
та теології (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича). (196/5)

Христокін Геннадій Володимирович, доцент кафедри 
філософії та політології Університету державної фіс-
кальної служби України: «Методологія православної те-
ології у її парадигмальних трансформаціях» (09.00.11 – 
релігієзнавство). Спецрада Д 26.053.21 у Національ-
ному педагогічному університеті імені М. П. Драгома-
нова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 
9; тел. 234-11-08). Науковий консультант – Чорномо-
рець Ю. П., доктор філософ. наук, професор, професор 
кафедри культурології (Національний педагогічний уні-
верситет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Васильє-
ва І. В., доктор філософ. наук, професор, завідувач ка-
федри філософії та соціології (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця); Саух П. Ю., доктор 
філософ. наук, професор, академік-секретар Відді-
лення вищої освіти НАПН України); Кондратьєва І. В., 
доктор філософ. наук, доцент, доцент кафедри релі-
гієзнавства (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (197/5)
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Куварова Олена Костянтинівна, доцент кафедри за-

гального та слов’янського мовознавства Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара: «Струк-
турна типологія і стилістика звертання в епістолярних тек-
стах (на матеріалі російськомовних листів XVIII – XX ст.)» 
(10.02.02 – російська мова). Спецрада Д 26.001.19 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Меньшиков І. І., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри за-
гального та слов’янського мовознавства (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: 
Кравцова Ю. В., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри слов’янських мов (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова); Радзієвська Т. В., 
доктор філол. наук, професор, провідний науковий спів-
робітник відділу загального мовознавства (Інститут мовоз-
навства імені О. О. Потебні НАН України); Семенюк О. А., 
доктор філол. наук, професор, ректор, професор кафедри 
перекладу, прикладної та загальної лінгвістики (Централь-
ноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка). (50/5)

Царалунга Інна Богданівна, доцент кафедри україн-
ської філології Хмельницького національного універси-
тету: «Варіативність у староукраїнській літературно-пи-
семній мові XIV – XV ст.» (10.02.01 – українська мова). 
Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). 
Науковий консультант – Мойсієнко В. М., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри української мови (Жи-
томирський державний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Білоусенко П. І., доктор філол. наук, професор, 
провідний науковий співробітник (Інститут української 
мови НАН України); Наєнко Г. М., доктор філол. наук, до-
цент, доцент кафедри української мови та прикладної лінг-
вістики (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Фаріон І. Д., доктор філол. наук, доцент, про-
фесор кафедри української мови (Національний універси-
тет «Львівська політехніка»). (169/5)

Таценко Наталія Віталіївна, доцент кафедри герман-
ської філології Сумського державного університету МОН 
України: «Емпатія в сучасному англомовному дискурсі: 
когнітивно-синергетичний вимір» (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 консультант – Зацний Ю. А., доктор філол. наук, 

професор, завідувач кафедри теорії та практики пере-
кладу з англійської мови (Запорізький національний уні-
верситет МОН України). Опоненти: Колегаєва І. М., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри лексикології 
і стилістики англійської мови (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова МОН України); Морозо-
ва О. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри 
англійської філології (Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна МОН України); Ущина В. А., доктор 
філол. наук, доцент, професор кафедри англійської філо-
логії (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки МОН України). (213/5)

Городнюк Наталія Андріївна, доцент кафедри англій-
ської філології Маріупольського державного університе-
ту: «Семіотика речі у східнослов’янському модерністсько-
му романі першої половини XX століття» (10.01.05 – по-
рівняльне літературознавство; 10.01.06 – теорія літерату-
ри). Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий консультант – Астаф’єв О. Г., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри історії української літера-
тури, теорії літератури та літературної творчості (Інститут 
філології Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка). Опоненти: Васьків М. С., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри журналістики і між-
народних відносин (Київський університет культури); Гре-
бенюк Т. В., доктор філол. наук, професор, професор ка-
федри культурології та українознавства (Запорізький дер-
жавний медичний університет); Зарва В. А., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури 
та теорії літератури (Бердянський державний педагогічний 
університет). (522/5)

Чик Денис Чабович, доцент кафедри іноземних мов та 
методики їх викладання Кременецької обласної гуманітар-
но-педагогічної академії імені Тараса Шевченка: «Жанрові 
системи української та англійської прози кінця XVIII – се-
редини XIX ст.: проблеми типології та поетики» (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство). Спецрада Д 26.001.15 
у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – 
Зарва В. А., доктор філол. наук, професор, завідувач ка-
федри зарубіжної літератури та теорії літератури (Бердян-
ський державний педагогічний університет). Опоненти: 
Александрова Г. А., доктор філол. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник Інституту фі-
лології (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Лімборський І. В., доктор філол. наук, профе-
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сор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Черкась-
кий державний технологічний університет); Нахлік Є. К., 
доктор філол. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, директор (ДУ «Інститут Івана Франка НАН Укра-
їни»). (566/5)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Ковальчук Сергій Олександрович, доцент кафедри 

кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту 
Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія»: «Вчення про речові докази у кримінальному процесі: 
теоретико-правові та практичні основи» (12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 41.086.03 
у Національному університеті «Одеська юридична акаде-
мія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 
23; тел. (048) 719-88-01). Науковий консультант – Ба-
сай В. Д., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист 
України, професор кафедри кримінального права, про-
цесу та криміналістики (Європейський університет МОН 
України). Опоненти: Юхно О. О., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри кримінального процесу та орга-
нізації досудового слідства факультету № 1 (Харківський 
національний університет внутрішніх справ); Капліна О. В., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, завідувач кафедри кримінального права (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
МОН України); Погорецький М. А., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри правосуддя (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України). (4/5)

Павліченко Володимир Миколайович, старший оперу-
повноважений управління Служби безпеки України у Хар-
ківській області: «Проблеми гармонізації національного 
нормативно-правового забезпечення праці державних 
службовців до міжнародного законодавства» (12.00.05 – 
трудове право; право соціального забезпечення). Спец-
рада Д 26.001.46 у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Костюк В. Л., доктор юрид. наук, доцент, 
заступник керівника відділу (Головне науково-експертне 
управління Апарату Верховної Ради України). Опоненти: 
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративної діяльності (Національна академія вну-
трішніх справ); Клемпарський М. М., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри цивільного та господарсько-
го права (Донецький юридичний інститут МВС України, 
м. Кривий Ріг); Москаленко О. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). 
(28/5)

Іващенко Віктор Анатолійович, доцент кафедри інте-
лектуальної власності та цивільно-правових дисциплін 
ННІ економіки та права Черкаського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка: «Закономірності та 
тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної 
власності в Україні (XIX – поч. XXI ст.)» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сі-
мейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
20.149.01 у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 
77-18-45). Науковий консультант – Орлюк О. П., доктор 
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, директор 
(НДІ інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: 
Скрипнюк О. В., доктор юрид. наук, професор, академік 
НАПрН України, заслужений юрист України, заступник 
директора з наукової роботи (Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України); Блажівська О. Є., 
доктор юрид. наук, доцент, суддя (Господарський суд 
м. Києва); Лук’янов Д. В., доктор юрид. наук, доцент, член-
кореспондент НАПрН України, головний науковий спів-
робітник сектору порівняльного правознавства (НДІ дер-
жавного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН 
України). (42/5)

Ганечко Олена Миколаївна, суддя Київського апеляцій-
ного адміністративного суду: «Трудові правовідносини у 
сфері оплати праці в Україні» (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; тел. (044) 239-31-41). Науковий консультант – Кос-
тюк В. Л., доктор юрид. наук, доцент, заступник керівника 
відділу (Головне науково-експертне управління Апарату 
Верховної Ради України). Опоненти: Занфірова Т. А., док-
тор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
професор кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Бірюкова А. Г., доктор юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри цивільного права № 2 (Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); Ма-
цюк В. Я., доктор юрид. наук, заслужений юрист України, 
перший заступник начальника Головного оперативного 
управління ДФС України. (54/5)

Тімашов Віктор Олександрович, доцент кафедри 
управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної 
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діяльності ННІ права імені князя Володимира Великого 
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління пер-
соналом»: «Адміністративно-правове забезпечення прав 
громадян України в умовах євроінтеграції: доктриналь-
ні положення» (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 – 
Заросило В. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри управління безпекою, правоохоронної та анти-
корупційної діяльності (ННІ права імені князя Володимира 
Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управлін-
ня персоналом»). Опоненти: Музика-Стефанчук О. А., док-
тор юрид. наук, професор, провідний науковий співробіт-
ник НДЧ (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Бортник Н. П., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного 
права (ННІ права та психології Національного університету 
«Львівська політехніка»); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності (На-
ціональна академія внутрішніх справ України). (79/5)

Юровська Вікторія Володимирівна, доцент кафедри 
трудового права Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого: «Методи адміністративно-
го права: теоретико-правові та праксеологічні аспекти» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запо-
різькому національному університеті МОН України (69600, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-
48). Науковий консультант – Коломоєць Т. О., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Украї-
ни, заслужений юрист України, декан юридичного факуль-
тету (Запорізький національний університет). Опоненти:  
Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, про-
ректор з наукової роботи (Університет митної справи та 
фінансів); Мацелик Т. О., доктор юрид. наук, доцент, за-
відувач кафедри господарсько-правових дисциплін (На-
ціональний університет державної фіскальної служби 
України); Губерська Н. Л., доктор юрид. наук, доцент, до-
цент кафедри фінансового права (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (83/5)

Шатіло Володимир Анатолійович, доцент кафедри 
права Київського національного лінгвістичного універси-
тету: «Конституційний механізм державної влади в Укра-
їні: проблеми співвідношення організаційних структур і 
функцій» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне 
право). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий консультант – Мяловицька Н. А., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кон-
ституційного права (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Батанов О. В., доктор 
юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу конституційного права та місцевого самовряду-
вання (Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України); Задорожня Г. В., доктор юрид. наук, до-
цент, в. о. завідувача кафедри конституційного та муні-
ципального права (ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»); Калинов-
ський Б. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафе-
дри конституційного права та прав людини (Національна 
академія внутрішніх справ). (108/5)

Дідич Тарас Олегович, докторант юридичного факуль-
тету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Теоретико-методологічні засади правоутво-
рення» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень). Спецрада Д 26.001.04 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Бобровник С. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії 
права та держави (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Петришин О. В., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії держави 
і права (Національний юридичний університет імені Ярос-
лава Мудрого); Лемак В. В., доктор юрид. наук, професор, 
суддя (Конституційний Суд України); Гарасимів Т. З., док-
тор юрид. наук, професор, заступник директора ННІ права 
та психології, декан повної вищої освіти (Національний 
університет «Львівська політехніка»). (148/5)

Михайленко Дмитро Григорович, доцент кафедри кри-
мінального права Національного університету «Одеська 
юридична академія»: «Концепція кримінально-правової 
протидії корупційним злочинам в Україні» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). 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 консультант – Туляков В. О., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, проректор з міжнародних 
зв’язків (Національний університет «Одеська юридична 
академія» МОН України). Опоненти: Борисов В. І., доктор 
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслуже-
ний юрист України, директор (Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Ста-
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шиса НАПрН України); Грищук В. К., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, головний 
науковий співробітник відділу організації наукової робо-
ти (Львівський державний університет внутрішніх справ); 
Дудоров О. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, провідний науковий співробіт-
ник науково-дослідної лабораторії з проблем попереджен-
ня, припинення та розслідування злочинів територіальни-
ми органами Національної поліції України (Луганський 
державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідо-
ренка, м. Сєвєродонецьк). (215/5)

Заяць Роман Ярославович, викладач ПВНЗ «Львів-
ський університет бізнесу та права»: «Адміністратив-
но-правове забезпечення діяльності науково-дослід-
них експертно-криміналістичних установ МВС України» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 35.140.02 у 
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» (79021, 
м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. 292-87-08). Науко-
вий консультант – Сопільник Л. І., доктор юрид. і тех. наук, 
професор, заслужений винахідник України, професор 
кафедри адміністративного права і процесу, фінансового 
права, інформаційного права (ПВНЗ «Львівський універ-
ситет бізнесу та права»). Опоненти: Бортник Н. П., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри права та психо-
логії (Національний університет «Львівська політехніка»); 
Завальна Ж. В., доктор юрид. наук, професор кафедри 
цивільно-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Остапенко О. І., доктор 
юрид. наук, професор, заступник директора (Інститут пра-
ва та психології Національного університету «Львівська 
політехніка»). (260/5)

Микитюк Микола Андрійович, начальник кафедри 
організації державної охоронної діяльності та безпеки Ін-
ституту управління державної охорони України Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: «Ад-
міністративно-правові засади забезпечення державної 
охорони в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да Д 35.140.02 у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу 
та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. 
292-87-08). Науковий консультант – Сопільник Л. І., док-
тор юрид. і тех. наук, професор, заслужений винахідник 
України, професор кафедри адміністративного права і 
процесу, фінансового права, інформаційного права (ПВНЗ 
«Львівський університет бізнесу та права»). Опоненти: 
Корж І. Ф., доктор юрид. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач наукової лабораторії (НДІ інформатики і 
права НАПрН України); Остапенко О. І., доктор юрид. наук, 

професор, заступник директора (Інститут права та психо-
логії Національного університету «Львівська політехніка»); 
Пєтков С. В., доктор юрид. наук, професор, професор ка-
федри публічно-правових дисциплін (Київський міжна-
родний університет). (262/5)

Коломієць Наталія Володимирівна, доцент кафедри 
кримінального права та правосуддя ННІ права і соціаль-
них технологій Чернігівського національного технологіч-
ного університету: «Заохочення у кримінально-виконав-
чому праві: теоретичні засади та практика застосування» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; криміналь-
но-виконавче право). Спецрада Д 26.732.01 у Державному 
науково-дослідному інституті МВС України (01011, м. Київ, 
пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). Науковий кон-
сультант – Халимон С. І., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри конституційного, адміністративного та 
міжнародного права (Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельниць-
кого). Опоненти: Вербенський М. Г., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, директор (Депар-
тамент аналітичної роботи та організації управління МВС 
України); Глушков В. О., доктор юрид. наук, професор, 
академік Європейської академії безпеки і конфліктоло-
гії, залужений юрист України, професор кафедри права 
(Київський кооперативний інститут бізнесу і права); Осад-
чий В. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
правосуддя (Державний університет інфраструктури та 
технологій). (302/5)

Онищук Ігор Ігорович, доцент кафедри соціально-гу-
манітарних дисциплін Прикарпатського факультету Націо-
нальної академії внутрішніх справ: «Правовий моніторинг: 
теоретичні та прикладні засади» (12.00.01 – теорія та істо-
рія держави і права; історія політичних і правових учень). 
Спецрада Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх 
справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 
1; тел. (044) 520-06-60). Науковий консультант – Шу-
так І. Д., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, професор кафедри теорії та істо-
рії держави і права (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). 
Опоненти: Петришин О. В., доктор юрид. наук, професор, 
дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри теорії держави 
і права (Національний юридичний університет імені Ярос-
лава Мудрого); Бобровник С. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри права та держави (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Косо-
вич В. М., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
теорії та філософії права (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка). (351/5)
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Отрош Михайло Іванович, тимчасово не працює: «Міс-
це і роль Католицької церкви у міжнародному правопоряд-
ку» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.236.03 
в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 
278-51-55). Науковий консультант – Акуленко В. І., доктор 
юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу міжнародного права та порівняльного правознав-
ства (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України). Опоненти: Буткевич О. В., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри міжнародного права (Інститут 
міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка); Микієвич М. М., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри європейського 
права, заступник декана факультету міжнародних від-
носин (Львівський національний університет імені Івана 
Франка); Тимченко Л. Д., доктор юрид. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу дослідження опо-
даткування (НДІ фіскальної політики Університету дер-
жавної фіскальної служби України). (365/5)

Ракул Оксана Володимирівна, приватний нотаріус Ки-
єво-Святошинського нотаріального округу Київської об-
ласті: «Адміністративно-правове регулювання фіскальної 
політики в Україні» (12.00.07 – адміністративне право та 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ 
МВС України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; 
тел. (044) 246-94-91). Науковий консультант – Лошиць-
кий М. В., доктор юрид. наук, професор, ректор (Націо-
нальна академія прокуратури України). Опоненти: Біло-
ус В. Т., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист 
України, професор кафедри фінансового права (Універси-
тет державної фіскальної служби України); Гетьман Є. А., 
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, голов-
ний науковий співробітник відділу координації правових 
досліджень НАПрН України; Юнін О. С., доктор юрид. наук, 
доцент, директор ННІ заочного навчання та підвищення 
кваліфікації (Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ). (464/5)

Бернюков Анатолій Миколайович, завідувач кафедри 
правознавства Хмельницького інституту соціальних тех-
нологій Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна»: «Юридична реальність як онтогносео-
логічна форма існування права (філософсько-методоло-
гічний аналіз)» (12.00.12 – філософія права). Спецрада Д 
35.052.19 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 237-49-93). Науковий консультант – Коз-
ловський А. А., доктор юрид. наук, професор, заслуже-

ний юрист України, кандидат філософ. наук, завідувач 
кафедри конституційного та адміністративного права 
(Національний транспортний університет). Опоненти: Мак-
симов С. І., доктор юрид. наук, кандидат філософ. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, професор 
кафедри філософії (Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого); Тихомиров О. Д., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та історії 
держави і права (Національна академія внутрішніх справ 
України); Сливка С. С., доктор юрид. наук, професор, за-
служений юрист України, завідувач кафедри теорії та фі-
лософії права (ННІ права та психології Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»). (537/5)

Слинько Дмитро Вікторович, професор кафедри те-
орії та історії держави і права факультету № 1 Харків-
ського національного університету внутрішніх справ: 
«Теоретико-правові засади юридичного процесу» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія по-
літичних і правових учень). Спецрада Д 64.700.02 у Хар-
ківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 
тел. 739-81-81). Науковий консультант – Серьогін В. О., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри кон-
ституційного і муніципального права (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: 
Петришин О. В., доктор юрид. наук, професор, академік 
НАПрН України, завідувач кафедри теорії держави і пра-
ва (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого); Кельман М. С., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри теорії та філософії права (ННІ пра-
ва і психології Національного університету «Львівська 
політехніка»); Сворак С. Д., доктор юрид. і істор. наук, 
професор, професор кафедри теорії та історії держави 
і права (Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника). (542/5)

Калєніченко Лідія Іванівна, доцент кафедри теорії та 
історії держави і права факультету № 1 Харківського на-
ціонального університету внутрішніх справ: «Юридична 
відповідальність як форма державно-правового примусу: 
загальнотеоретична характеристика» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національ-
ному університеті внутрішніх справ МВС України (61080, 
м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науко-
вий консультант – Головко О. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри державно-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на). Опоненти: Ярмиш О. Н., доктор юрид. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПрН України, головний науко-



17

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ТРАВЕНЬ '18

вий співробітник (Інститут законодавства Верховної Ради 
України); Грищук В. К., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, декан факультету № 6 
(Львівський державний університет внутрішніх справ); Ку-
ракін О. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри державно-правових дисциплін та міжнародного права 
(Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий 
Ріг). (544/5)

Чаплинська Юлія Анатоліївна, доцент кафедри кри-
мінально-правових дисциплін Дніпропетровського дер-
жавного університету внутрішніх справ: «Адміністратив-
но-правове забезпечення реформування органів про-
куратури України» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 64.700.01 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. 
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант – 
Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, головний науко-
вий співробітник відділу організації науково-дослідної ро-
боти (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: 
Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри адміністративної діяльності поліції факультету 
№ 3 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ); Гетьман Є. А., доктор юрид. наук, старший науко-
вий співробітник, головний науковий співробітник відділу 
координації правових досліджень НАПрН України; Мись-
ків Л. І., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
міжнародного права та порівняльного правознавства (Ки-
ївський міжнародний університет). (546/5)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Сліпчук Валентина Леонідівна, доцент кафедри медич-

ної та загальної хімії Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця: «Тенденції професійної підготовки 
фахівців фармацевтичної галузі в Україні (XX – початок XXI 
століття)» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 26.133.06 у Київському університеті імені Бо-
риса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий консультант – Цехміс-
тер Я. В., доктор пед. наук, професор, перший проректор з 
науково-педагогічної роботи, професор кафедри медичної 
і біологічної фізики (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця). Опоненти: Соколова І. В., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та осві-
ти (Маріупольський державний університет); Дічек Н. П., 
доктор пед. наук, професор, завідувач відділу історії та фі-
лософії освіти (Інститут педагогіки НАПН України); Кайда-
лова Л. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки і психології (Національний фармацевтичний уні-
верситет МОЗ України). (14/5)

Фомін Володимир Вікторович, професор кафедри теорії 
і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової під-
готовки вчителя Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди: «Теорія і практика орга-
нізації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді 
в Україні (кінець ХVІІІ – початок XX століття» (13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 
64.053.04 у Харківському національному педагогічному уні-
верситеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Опоненти: 
Шпак В. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
початкової освіти (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького МОН України); Коляда Н. М., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи (Уманський державний пе-
дагогічний університет імені Павла Тичини МОН України); 
Рижанова А. О., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри соціальної педагогіки (Харківська державна акаде-
мія культури МОН України). (109/5)

Пушкарьова Тамара Олексіївна, начальник відділу 
проектного управління Інституту модернізації змісту осві-
ти МОН України: «Теорія і практика педагогічного проек-
тування у системі загальної середньої освіти» (13.00.09 – 
теорія навчання). Спецрада Д 26.452.01 в Інституті педаго-
гіки НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 
52-д; тел. (044) 481-37-71). Науковий консультант – Топу-
зов О. М., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, директор (Інститут педагогіки НАПН Укра-
їни). Опоненти: Бондар В. І., доктор пед. наук, професор, 
дійсний член НАПН України, декан факультету педагогіки 
та психології (Національний педагогічний університет іме-
ні М. П. Драгоманова); Самодрин А. П., доктор пед. наук, 
доцент, професор кафедри економіки, маркетингу та со-
ціальної роботи (Кременчуцький інститут ВНЗ «Універси-
тет імені Альфреда Нобеля»); Тарасенко Г. С., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри екології, природни-
чих та математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія не-
перервної освіти»). (140/5)

Галян Олена Іванівна, доцент кафедри загальної пе-
дагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка: «Розви-
ток ідеї суб’єктності особистості школяра у вітчизняному 
педагогічному дискурсі XX століття» (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. (0324) 41-04-74). Науковий консуль-
тант – Скотна Н. В., доктор філософ. наук, професор, рек-
тор (Дрогобицький державний педагогічний університет 
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імені Івана Франка). Опоненти: Петренко О. Б., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики вихо-
вання (Рівненський державний гуманітарний університет); 
Янкович О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка); Ліннік О. О., доктор пед. наук, 
доцент, професор кафедри початкової освіти (Київський 
університет імені Бориса Грінченка). (164/5)

Карпенко Ореста Євгенівна, доцент кафедри соціаль-
ної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка: 
«Розвиток опіки над дітьми у педагогічній теорії та прак-
тиці Польщі (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. (0324) 41-04-74). Науковий кон-
сультант – Скотна Н. В., доктор філософ. наук, професор, 
ректор (Дрогобицький державний педагогічний універси-
тет імені Івана Франка). Опоненти: Лук’янова Л. Б., доктор 
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
директор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України); Завгородня Т. К., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри педагогіки імені Богдана Сту-
парика (ДВНЗ «Прикарпатський національний універси-
тет імені Василя Стефаника»); Вихрущ А. В., доктор пед. 
наук, професор кафедри психології та соціальної роботи 
(Тернопільський національний економічний університет). 
(165/5)

Сокол Мар’яна Олегівна, докторант кафедри загальної 
педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка: «Система пе-
дагогічних понять в історії розвитку педагогічної науки (ХІХ 
– ХХ ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педаго-
гіки). Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України 
(82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (0324) 41-
04-74). Науковий консультант – Вихрущ А. В., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри психології і соціальної 
роботи (Тернопільський національний економічний універ-
ситет). Опоненти: Максименко А. П., доктор пед. наук, про-
фесор, декан факультету романської філології (Київський 
національний лінгвістичний університет); Локшина О. І., 
доктор пед. наук, професор, завідувач відділу порівняльної 
педагогіки (Інститут педагогіки НАПН України); Заболот-
на О. А., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
іноземних мов (Уманський державний педагогічний універ-
ситет імені Павла Тичини). (167/5)

Масич Світлана Юріївна, докторант кафедри загальної 
педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського націо-
нального педагогічного університету імені Г. С. Сковоро-
ди: «Система формування готовності до особистісно-про-
фесійного саморозвитку викладача вищого навчального 
закладу у процесі неперервної освіти» (13.00.04 – теорія 
та методика професійної освіти). Спецрада Д 64.053.04 
у Харківському національному педагогічному універси-
теті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Опоненти: Кня-
зян М. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
французької філології (Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова МОН України); Стрельніков В. Ю., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
та суспільних наук (Полтавський університет економіки і 
торгівлі МОН України); Штефан Л. В., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри педагогіки, методики і ме-
неджменту освіти (Українська інженерно-педагогічна ака-
демія МОН України). (168/5)

Андрощук Ірина Василівна, доцент кафедри теорії і ме-
тодики трудового та професійного навчання Хмельниць-
кого національного університету: «Теоретичні і методичні 
основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання 
та технологій до педагогічної взаємодії у професійній ді-
яльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної осві-
ти; 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій). 
Спецрада Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної 
освіти НАПН України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литов-
ський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий консультант – 
Радкевич В. О., доктор пед. наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України, директор (Інститут професійно-
технічної освіти НАПН України). Опоненти: Кручек В. А., 
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Цина А. Ю., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти 
(Полтавський національний педагогічний університет іме-
ні В. Г. Короленка); Ящук С. М., доктор пед. наук, доцент, 
професор кафедри професійної освіти та технологій за 
профілями (Уманський державний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини). (173/5)

Бородієнко Олександра Володимирівна, завідувач ла-
бораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчан-
ня Інституту професійно-технічної освіти НАПН України: 
«Система розвитку професійної компетентності керівни-
ків структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти 
НАПН України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 
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98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий консультант – Рад-
кевич В. О., доктор пед. наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України, директор (Інститут профе-
сійно-технічної освіти НАПН України). Опоненти: Ягу-
пов В. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
суспільних наук Гуманітарного інституту (Національний 
університет оборони України імені Івана Черняховсько-
го); Нагаєв В. М., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту організацій (Харківський націо-
нальний аграрний університет імені В. В. Докучаєва); Па-
зюра Н. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
авіаційної англійської мови (Національний авіаційний 
університет). (177/5)

Ненько Юлія Петрівна, завідувач кафедри іноземних 
мов Черкаського інституту пожежної безпеки імені Геро-
їв Чорнобиля Національного університету цивільного за-
хисту України: «Теоретико-методологічні засади профе-
сійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх 
офіцерів служби цивільного захисту» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 47.053.01 у 
Рівненському державному гуманітарному університеті 
МОН України (33000, м. Рівне, вул. С. Бандери, 12; тел. 
(0362) 26-78-65). Науковий консультант – Хомич Л. О., 
доктор пед. наук, професор, заступник директора з науко-
вої роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України). Опоненти: Діденко О. В., доктор пед. наук, 
професор, провідний науковий співробітник науково-до-
слідного відділу (Національна академія Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького); 
Пелех Л. Р., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри міжкультурної комунікації та історії світової літератури 
(Рівненський державний гуманітарний університет); Мос-
каленко О. І., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
іноземних мов (Льотна академія Національного авіаційно-
го університету). (208/5)

Зузяк Тетяна Петрівна, доцент кафедри технологічної 
освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Ко-
цюбинського: «Тенденції становлення педагогічної освіти 
на Поділлі (кінець XVIII – початок XX століття)» (13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 
44.053.03 у Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка МОН України (36003, 
м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). 
Науковий консультант – Лавріненко О. А., доктор пед. наук, 
професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної 
освіти імені І. Зязюна (Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України). Опоненти: Березівська Л. Д., док-
тор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН Украї-

ни, директор (Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського НАПН України); Зелен-
ська Л. Д., доктор пед. наук, професор кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); 
Кузьменко Н. М., доктор пед. наук, доцент кафедри педа-
гогіки (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (276/5)

Скиба Катерина Миколаївна, доцент кафедри гер-
манської філології та перекладознавства Хмельницького 
національного університету: «Теорія і практика професій-
ної підготовки перекладачів у США» (13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті іме-
ні Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Він-
ниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 276045). Науковий 
консультант – Бідюк Н. М., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри практики іноземної мови та методики 
викладання (Хмельницький національний університет). 
Опоненти: Авшенюк Н. М., доктор пед. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Ко-
лесниченко Н. Ю., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри німецької філології (Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечникова); Черноватий Л. М., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри перекладознав-
ства імені Миколи Лукаша (Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна). (344/5)

Клочко Оксана Віталіївна, доцент кафедри математи-
ки та інформатики Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського: «Теоретичні і 
методичні засади професійної підготовки майбутніх мене-
джерів аграрного виробництва засобами сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті іме-
ні Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Він-
ниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Опо-
ненти: Биков В. Ю., доктор тех. наук, професор кафедри 
інформаційних технологій, дійсний член (академік) НАПН 
України, директор (Інститут інформаційних технологій і 
засобів навчання НАПН України); Лузан П. Г., доктор пед. 
наук, професор кафедри педагогіки, головний науковий 
співробітник лабораторії науково-методичного супрово-
ду підготовки фахівців у коледжах і технікумах (Інститут 
професійно-технічної освіти НАПН України); Нагаєв В. М., 
доктор пед. наук, професор кафедри менеджменту орга-
нізацій (Харківський національний аграрний університет 
імені В. В. Докучаєва). (345/5)
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Кучер Світлана Леонідівна, доцент кафедри педагогі-
ки та методики технологічної освіти ДВНЗ «Криворізький 
державний педагогічний університет»: «Теоретичні і ме-
тодичні засади неперервної дизайн-підготовки майбутніх 
учителів технологій» (13.00.04 – теорія та методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій 
гуманітарно-педагогічній академії МОН України (29013, 
м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. 
(0382) 79-59-45). Науковий консультант – Горбатюк Р. М., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри машиноз-
навства і транспорту (Тернопільський національний педа-
гогічний університет імені Володимира Гнатюка). Опо-
ненти: Бойчук В. М., доктор пед. наук, доцент, заступник 
директора з наукової роботи ННІ педагогіки, психології, 
підготовки фахівців вищої кваліфікації (Вінницький дер-
жавний педагогічний університет імені Михайла Коцюбин-
ського); Оршанський Л. В., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри технологічної та професійної освіти 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка); Корець М. С., доктор пед. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної та адміністративно-гос-
подарської роботи (Національний педагогічний універси-
тет імені М. П. Драгоманова). (346/5)

Ястремська Світлана Олександрівна, доцент кафедри 
клінічної імунології, алергології та загального догляду за 
хворими ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Теорія 
і методика професійної підготовки майбутніх магістрів 
сестринської справи у вищих медичних навчальних закла-
дах засобами дистанційного навчання» (13.00.04 – теорія 
та методика професійної освіти). Спецрада Д 70.145.01 
у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН 
України (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського 
підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консуль-
тант – Мельничук І. М., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри філософії та суспільних дисциплін 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Бло-
щинський І. Г., доктор пед. наук, професор, начальник ка-
федри перекладу (Національна академія Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького); 
Доброскок І. І., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри професійної освіти (ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць-
кий державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди»); Кайдалова Л. Г., доктор пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри педагогіки і психології (Національ-
ний фармацевтичний університет). (349/5)

Лілік Ольга Олександрівна, доцент кафедри україн-
ської мови і літератури Національного університету «Чер-
нігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка: «Теоретичні і ме-
тодичні основи формування готовності майбутніх учителів 
української літератури до роботи з теоретико-літературни-
ми поняттями» (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 консультант – Жила С. О., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри україн-
ської мови і літератури (Національний університет «Чер-
нігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Опоненти: Ко-
валь В. О., доктор пед. наук, професор, декан факультету 
української філології (Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини); Базиль Л. О., доктор пед. 
наук, доцент, учений секретар (Інститут професійно-тех-
нічної освіти НАПН України); Костриця Н. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри української та класич-
них мов (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). (551/5)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Кремзер Олександр Олександрович, доцент кафедри 

клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косме-
тології Запорізького державного медичного університету 
МОЗ України: «Хронічна серцева недостатність у хворих 
на ішемічну хворобу серця із кардіоваскулярними фак-
торами ризику: концепція діагностики, прогнозування та 
лікування» (14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 64.600.04 
у Харківському національному медичному університеті 
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-
73-27). Науковий консультант – Березін О. Є., доктор мед. 
наук, професор кафедри внутрішніх хвороб № 2 (Запо-
різький державний медичний університет МОЗ України). 
Опоненти: Воронков Л. Г., доктор мед. наук, професор – 
завідувач відділу серцевої недостатності (ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Украї-
ни); Жебель В. М., доктор мед. наук, професор – завідувач 
кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 
2 (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України); Кравчун П. Г., доктор мед. 
наук, професор – завідувач кафедри внутрішньої медици-
ни № 2 і клінічної імунології та алергології (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України). (30/5)

Галушко Олександр Анатолійович, доцент кафе-
дри анестезіології та інтенсивної терапії Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика МОЗ України: «Інтенсивна терапія хворих на 
гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті» 
(14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). Спец-
рада Д 26.613.02 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 219-35-64). Опонен-
ти: Дубров С. О., професор кафедри анестезіології та 
інтенсивної терапії (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця); Черній В. І., доктор мед. наук, 
професор, член-кореспондент НАМН України, головний 
науковий співробітник відділу малоінвазивної хірургії 
(ДНУ «Національний медичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» ДУС); Тітов І. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсив-
ної терапії (Івано-Франківський національний медичний 
університет). (69/5)
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Шаповал Ольга Сергіївна, доцент кафедри акушерства і 
гінекології ДЗ «Запорізька медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України»: «Репродуктивне здоров’я жінок з 
доброякісними пухлиноподібними утвореннями яєчників: 
прогнозування, тактика лікування та профілактика реци-
дивів» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 
26.613.02 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-82). Опоненти: 
Вовк І. Б., доктор мед. наук, професор, керівник відділення 
планування сім’ї (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінеко-
логії НАМН України»); Венцківський Б. М., доктор мед. наук, 
професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач ка-
федри акушерства та гінекології № 1 (Національний медич-
ний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Сен-
чук А. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства та гінекології (ПВНЗ «Київський медичний уні-
верситет Української асоціації народної медицини»). (71/5)

Столярова Оксана Юріївна, завідувач відділення дис-
танційної променевої терапії Національного інституту 
раку МОЗ України: «Оптимізація променевої терапії хво-
рих на рак легень (чинники ризику неефективності, про-
гнозування ускладнень, значення пухлинних маркерів та 
позитрон-емісійної томографії)» (14.01.07 – онкологія). 
Спецрада Д 26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ 
України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 
257-21-56). Науковий консультант – Колеснік О. О., док-
тор мед. наук, директор (Національний інститут раку МОЗ 
України). Опоненти: Шевченко А. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри онкології та онкохірургії (За-
порізький державний медичний університет МОЗ Украї-
ни); Фецич Т. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри онкології і радіології ФПДО (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького 
МОЗ України); Чешук В. Є., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (120/5)

Семенов Євген Іванович, науковий співробітник кон-
сультативно-поліклінічного відділення ДУ «Інститут сто-
матології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»: «Об-
ґрунтування та шляхи підвищення ефективності надання 
ортопедичної допомоги хворим з використанням денталь-
них імплантатів» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 
41.563.01 у ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєв-
ська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий консультант – 
Шнайдер С. А., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ 
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 
України»). Опоненти: Павленко О. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри стоматології (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України); Неспрядько В. П., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології 
(Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України); Куцевляк В. І., доктор мед. наук, 

професор, професор кафедри стоматології дитячого віку, 
ортодонтії та імплантології (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України). (487/5)

Біда Олексій Віталійович, доцент кафедри стоматоло-
гії Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика: «Диференційовані методи ортопе-
дичного лікування та функціональної реабілітації хворих 
з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 
деформаціями» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 
20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний ме-
дичний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий 
консультант – Ожоган З. Р., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри ортопедичної стоматології (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет»). Опоненти: Мірчук Б. М., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри ортодонтії (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України); Лабунець В. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу ортопедичної стоматології (ДУ «Інститут 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії» НАМН України); 
Янішен І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри ортопедичної стоматології (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). (499/5)

Філіппова Олександра Юріївна, доцент кафедри вну-
трішньої медицини 2 ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України»: «Стеатоз та стеатогепатит у пацієнтів 
з ожирінням і патологією біліарного тракту: клініко-патоге-
нетичні аспекти діагностики, прогнозування та лікування» 
(14.01.02 – внутрішня медицина). Спецрада Д 17.613.02 у 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; 
тел. (061) 279-16-38). Опоненти: Орловський В. Ф., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної медици-
ни з курсом дерматовенерології (Медичний інститут Сум-
ського державного університету); Бабак О. Я., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 1 (Харківський національний, медичний університет); 
Господарський І. Я., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри клінічної імунології, алергології та загально-
го догляду за хворими (ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського»). (517/5)

Бензар Ірина Миколаївна, доцент кафедри дитячої хі-
рургії Національного медичного університету імені О. О. Бо-
гомольця МОЗ України: «Діагностика і тактика хірургічного 
лікування судинних аномалій у дітей» (14.01.09 – дитяча 
хірургія). Спецрада Д 26.003.03 у Національному медич-
ному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України 
(01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-
91). Науковий консультант – Левицький А. Ф., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). Опоненти: Рибальченко В. Ф., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (На-
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ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Погорілий В. В., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії, про-
ректор з лікувальної роботи (Вінницький національний ме-
дичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); Па-
щенко Ю. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри дитячої хірургії та дитячої анестезіології (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України). (568/5)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Гриневич Наталія Євгеніївна, завідувач кафедри іхті-

ології та зоології Білоцерківського національного аграр-
ного університету: «Обґрунтування системи санітарно-
гігієнічних заходів за замкнутого водопостачання в інду-
стріальних рибницьких господарствах» (16.00.06 – гігієна 
тварин та ветеринарна санітарія). Спецрада Д 55.859.04 у 
Сумському національному аграрному університеті МОН 
України та Державному науково-контрольному інституті 
біотехнології і штамів мікроорганізмів (40021, м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 160; тел. (0542) 70-10-55). Науковий 
консультант – Кухтин М. Д., доктор вет. наук, професор, 
професор кафедри харчової біотехнології і хімії (Терно-
пільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя). Опоненти: Коваленко В. Л., доктор вет. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач сектору з розробки 
нормативно-правової бази з питань біобезпеки (Держав-
ний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів 
мікроорганізмів); Тарасенко Л. О., доктор вет. наук, до-
цент, завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і 
експертизи (Одеський державний аграрний університет); 
Величко В. О., доктор вет. наук, старший науковий спів-
робітник, головний науковий співробітник (Державний на-
уково-дослідний контрольний інститут ветеринарних пре-
паратів та кормових добавок). (163/5)

Слюсаренко Дмитро Вікторович, доцент кафедри хі-
рургії імені професора І. О. Калашника Харківської дер-
жавної зооветеринарної академії: «Клініко-експеримен-
тальне обґрунтування диференціальних блокад місцевими 
анестетиками у тварин» (16.00.05 – ветеринарна хірургія). 
Спецрада Д 27.821.02 у Білоцерківському національному 
аграрному університеті МОН України (09117, м. Біла Церк-
ва, площа Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). Опоненти: 
Хомин Н. М., доктор вет. наук, професор, професор кафе-
дри хірургії (Львівський національний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); 
Телятніков А. В., доктор вет. наук, доцент, завідувач кафе-
дри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин (Одесь-
кий державний аграрний університет); Карповський В. І., 
доктор вет. наук, професор, професор кафедри біохімії та 
фізіології тварин (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України). (454/5)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна, професор ка-

федри сольного співу Одеської національної музичної ака-
демії імені А. В. Нежданової: «Автопоезіс артиста мюзиклу 

як творчий феномен та предмет музикознавчого дискурсу» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у 
Національній музичній академії України імені П. І. Чайков-
ського Міністерства культури України (01001, м. Київ, вул. 
Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий кон-
сультант – Соломонова О. Б., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри історії світової музики (На-
ціональна музична академія України імені П. І. Чайковсько-
го Міністерства культури України). Опоненти: Драч І. С., док-
тор мистецтвознавства, професор, професор кафедри іс-
торії музики, проректор з наукової роботи (Харківський на-
ціональний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 
Міністерства культури України); Ржевська М. Ю., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри театроз-
навства (Київський національний університет театру, кіно і 
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Міністерства куль-
тури України); Молчанова Т. О., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри концертмейстерства (Львів-
ська національна музична академія імені М. В. Лисенка Мі-
ністерства культури України). (144/5)

АРХІТЕКТУРА
Лукомська Зоряна Володимирівна, доцент кафедри 

архітектурного проектування Івано-Франківського націо-
нального технічного університету нафти і газу: «Місто-
будування Західної України епохи бароко (сер. XVII ст. – 
кін. XVIII ст.)» (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація 
пам’яток архітектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національ-
ному університеті «Львівська політехніка» МОН України 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-
28). Науковий консультант – Бевз М. В., доктор архітекту-
ри, професор, завідувач кафедри архітектури та рестав-
рації (Національний університет «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Шевцова Г. В., доктор архітектури, професор, 
професор кафедри основ архітектури і архітектурного 
проектування (Київський національний університет будів-
ництва і архітектури); Смоленська С. О., доктор архітекту-
ри, доцент, доцент кафедри архітектурного проектування 
(Харківський національний університет будівництва та 
архітектури); Пшесмицька Ельжбета, доктор габілітований 
(архітектура), професор, керівник закладу конструкцій та 
загального будівництва архітектурного факультету (Вроц-
лавська політехніка, Польща). (382/5)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Бурлакова Ірина Анатоліївна, доцент кафедри кібер-

безпеки та соціальних дисциплін Університету банківської 
справи МОН України: «Соціально-психологічні осно-
ви професійного здоров’я фахівців економічної сфери» 
(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. Центральний, 
59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант – Мак-
сименко С. Д., доктор психол. наук, професор, дійсний 
член НАПН України, директор (Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: Ващенко І. В., 
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доктор психол. наук, професор, професор кафедри за-
гальної психології (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України); Бочелюк В. Й., док-
тор психол. наук, професор, завідувач кафедри психоло-
гії (Запорізький національний технічний університет МОН 
України); Попович І. С., доктор психол. наук, доцент, до-
цент кафедри загальної та соціальної психології (Херсон-
ський державний університет МОН України). (370/5)

Дубчак Галина Михайлівна, доцент кафедри психології 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна»: «Психологія становлення професійної стре-
состійкості майбутніх фахівців соціономічних професій» 
(19.00.04 – медична 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). На-
уковий консультант – Кокун О. М., доктор психол. наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, заступ-
ник директора з науково-інноваційної роботи (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: 
Вірна Ж. П., доктор психол. наук, професор, декан фа-
культету психології (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки МОН України); Калмико-
ва Л. О., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри психології і педагогіки дошкільної освіти (Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди МОН України); Льовочкіна А. М., док-
тор психол. наук, доцент, професор кафедри соціальної 
роботи (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). (386/5)

Шпортун Оксана Миколаївна, доцент кафедри пси-
хології та соціальної роботи Вінницького державного 
педагогічного університету МОН України: «Психологія та 
патопсихологія гумору: модель, діагностика, корекція» 
(19.00.04 – медична 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). На-
уковий консультант – Крупельницька Л. Ф., доктор пси-
хол. наук, доцент, доцент кафедри психодіагностики та 
клінічної психології (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Харчен-
ко Д. М., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри психології (Черкаський національний університет іме-
ні Богдана Хмельницького МОН України); Харченко Є. М., 
доктор мед. наук, професор, головний науковий співробіт-
ник відділу соціальної та клінічної наркології (Український 
НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ Укра-
їни); Коляденко Н. В., доктор мед. наук, доцент, доцент 
кафедри психології (ПрАТ «ВНЗ «Міжнародна академія 
управління персоналом»). (387/5)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Хижняк Олександр Володимирович, докторант Харків-

ського національного університету імені В. Н. Каразіна: 
«Колективні дії в умовах трансформації соціальних прак-
тик» (22.00.01 – теорія та історія соціології). Спецрада Д 

17.127.02 у Класичному приватному університеті (69002, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-95-
85). Науковий консультант – Бакіров В. С., доктор соціол. 
наук, професор, ректор (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Катаєв С. Л., док-
тор соціол. наук, професор, завідувач кафедри соціології 
та соціальної роботи (Класичний приватний університет); 
Ручка А. О., доктор філософ. наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу соціології культури та ма-
сової комунікації (Інститут соціології НАН України); Камен-
ська Т. Г., доктор соціол. наук, професор, професор кафе-
дри соціології (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова). (364/5)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Іщейкін Костянтин Євгенович, народний депутат 

України: «Політико-правові засади бюджету участі в сис-
темі демократичних практик: світовий досвід і Україна» 
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 
26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецько-
го НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 
4; тел. 279-73-96). Науковий консультант – Кресіна І. О., 
доктор політ. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, завідувач відділу правових проблем політології 
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН Укра-
їни). Опоненти: Некряч А. І., доктор політ. наук, професор, 
академік Української академії політичних наук, проректор 
з наукової роботи (Київський міжнародний університет); 
Співак В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач ка-
федри соціології та суспільних наук (Академія праці, соці-
альних відносин і туризму Федерації профспілок України); 
Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент кафедри теорії та 
історії політичної науки (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка). (112/5)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Одинець Тетяна Євгенівна, доцент кафедри фізичної 

терапії та ерготерапії Львівського державного універси-
тету фізичної культури: «Теоретико-методологічні засади 
фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним син-
дромом» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спецрада Д 
35.829.01 у Львівському державному університеті фізичної 
культури МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 
11; тел. (032) 255-32-01). Науковий консультант – Бріс-
кін Ю. А., доктор наук з фіз. виховання та спорту, профе-
сор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури 
(Львівський державний університет фізичної культури). 
Опоненти: Андрійчук О. Я., доктор наук з фіз. виховання 
та спорту, доцент, професор кафедри здоров’я людини та 
фізичної терапії (Східноєвропейський національний уні-
верситет імені Лесі Українки); Бугайцов С. Г., доктор мед. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
радіоіндукованих онкологічних захворювань (ДУ «ННЦ ра-
діаційної медицини НАМН України»); Паєнок О. С., доктор 
мед. наук, доцент, професор кафедри акушерства і гіне-
кології (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького). (147/5)
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Височіна Надія Леонідівна, доцент кафедри фізичного 
виховання ННІ фізичної культури та спортивно-оздоровчих 
технологій Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського: «Психологічне забезпечення 
у системі підготовки спортсменів в олімпійському спорті» 
(24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спецрада 
Д 26.829.01 у Національному університеті фізичного вихо-
вання і спорту України МОН України (03150, м. Київ, вул. 
Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий консуль-
тант – Платонов В. М., доктор пед. наук, професор, радник 
ректора (Національний університет фізичного виховання 
і спорту України). Опоненти: Козіна Ж. Л., доктор наук з 
фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди); Бубка С. Н., доктор наук з фіз. виховання 
та спорту, президент Національного олімпійського комітету 
України; Кокун О. М., доктор психол. наук, професор, за-
ступник директора з науково-інноваційної роботи (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). (268/5)

Савлюк Світлана Петрівна, доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання Рівненського державно-
го гуманітарного університету: «Профілактика та корек-
ція порушень просторової організації тіла дітей 6 – 10 ро-
ків з депривацією сенсорних систем у процесі фізичного 
виховання» (24.00.02 – фізична культура, фізичне вихо-
вання різних груп населення). Спецрада Д 26.829.02 у На-
ціональному університеті фізичного виховання і спорту 
України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 
1; тел. (044) 287-54-52). Науковий консультант – Кашу-
ба В. О., доктор наук з фіз. виховання та спорту, про-
фесор, професор кафедри біомеханіки та спортивної ме-
трології (Національний університет фізичного виховання 
і спорту України). Опоненти: Москаленко Н. В., доктор 
наук з фіз. виховання та спорту, професор, проректор з 
наукової діяльності (Придніпровська державна академія 
фізичної культури і спорту); Альошина А. І., доктор наук 
з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
спортивно-масової та туристичної роботи (Східноєвро-
пейський національний університет імені Лесі Українки); 
Пангелова Н. Є., доктор наук з фіз. виховання та спорту, 
професор, завідувач кафедри теорії та методики фізич-
ного виховання і спорту (ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць-
кий державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди»). (269/5)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Обушна Наталія Іванівна, доцент кафедри публічного 

управління та публічної служби Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України: «Механіз-
ми формування та розвитку публічного аудиту в Україні» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 26.810.02 у Національній академії державного управлін-
ня при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона 
Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий консультант – 
Хаджирадєва С. К., доктор наук з держ. управління, профе-
сор, завідувач кафедри публічного управління та публічної 
служби (Національна академія державного управління при 
Президентові України). Опоненти: Ємельянов В. М., доктор 
наук з держ. управління, професор, державний службо-
вець 1 рангу, директор Інституту державного управління 

(Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили); Іванова Т. В., доктор наук з держ. управління, 
професор, заслужений працівник освіти України, про-
ректор з навчальної та виховної роботи (Національний 
авіаційний університет); Ромат Є. В., доктор наук з держ. 
управління, професор, завідувач кафедри маркетингу та 
реклами (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет). (273/5)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Копієвська Ольга Рафаїлівна, завідувач кафедри 

арт-менеджменту та івент-технологій Національної акаде-
мії керівних кадрів культури і мистецтв: «Трансформацій-
ні процеси в культурних практиках України: глобальний і 
глокальний контекст та локальні особливості (кінець XX – 
початок XXI ст.)» (26.00.06 – прикладна культурологія; 
культурні практики). Спецрада Д 26.850.01 у Національ-
ній академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11; тел. (044) 501-78-28). 
Науковий консультант – Карпов В. В., доктор істор. наук, 
завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи (На-
ціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 
Опоненти: Жукова Н. А., доктор культурології, доцент, 
завідувач кафедри графіки Видавничо-поліграфічного ін-
ституту (Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); 
Колесник О. С., доктор культурології, доцент, професор 
кафедри філософії та культурології (Чернігівський націо-
нальний педагогічний університет); Розова Т. В., доктор 
філософ. наук, професор, завідувач кафедри культуро-
логії, мистецтвознавства та філософії культури (Одеський 
національний політехнічний університет). (38/5)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Вівчар Оксана Іванівна, доцент кафедри економічної 

безпеки та фінансових розслідувань Тернопільського 
національного економічного університету: «Управління 
соціогуманітарною компонентою економічної безпе-
ки підприємства» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 58.052.05 у Тернопільському національному 
технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України 
(46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-
81). Науковий консультант – Мариненко Н. Ю., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри економіки та фі-
нансів (Тернопільський національний технічний універ-
ситет імені Івана Пулюя). Опоненти: Франчук В. І., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри економіки та 
економічної безпеки (Львівський державний університет 
внутрішніх справ); Головкова Л. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів та економічної 
безпеки (Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Ла-
заряна); Череп А. В., доктор екон. наук, професор, де-
кан економічного факультету (Запорізький національний 
університет). (577/5)

Огієнко Микола Миколайович, директор Миколаїв-
ського коледжу Київського університету культури: «Роз-
виток людського потенціалу в умовах трансформації 
регіональних соціально-економічних систем» (08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). 
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Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній академії 
харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. 
Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консуль-
тант – Лагодієнко В. В., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі 
(Одеська національна академія харчових технологій МОН 
України). Опоненти: Брич В. Я., доктор екон. наук, про-
фесор, проректор з науково-педагогічної роботи (Терно-
пільський національний економічний університет МОН 
України); Богатирьов К. О., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри теоретичних основ олімпійського та 
професійного спорту (Національний університет кораб-
лебудування імені адмірала Макарова МОН України); 
Хлівна І. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафе-
дри економічної теорії (Національний аерокосмічний уні-
верситет імені М. Є. Жуковського МОН України). (580/5)

Рогатіна Ліда Петрівна, завідувач кафедри еконо-
мічної теорії та фінансово-економічної безпеки Одеської 
національної академії харчових технологій: «Стратегічне 
управління економічним розвитком регіону в умовах за-
безпечення продовольчої безпеки» (08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 
41.088.05 в Одеській національній академії харчових тех-
нологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; 
тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант – Іртище-
ва І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту (Національний університет кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова МОН України). Опоненти: 
Бутко М. П., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри менеджменту та державної служби (Чернігівський 
національний технологічний університет МОН України); 
Сухоруков А. І., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту ВПГ (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України); Скидан О. В., доктор 
екон. наук, професор, ректор (Житомирський національ-
ний агроекологічний університет МОН України). (581/5)

Кустріч Лілія Олександрівна, доцент кафедри ме-
неджменту Уманського національного університету садів-
ництва: «Стратегічне управління ресурсним потенціалом 
аграрних підприємств» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній акаде-
мії харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, 
вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий кон-
сультант – Білоусова С. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри менеджменту (ПВНЗ «Міжнародний 
університет бізнесу і права» МОН України). Опоненти: Са-
хацький М. П., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу (Одеська державна академія будів-
ництва і архітектури МОН України); Наумов О. Б., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри менеджмен-
ту та маркетингу (Херсонський національний технічний 
університет МОН України); Красноруцький О. О., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри організації ви-

робництва, бізнесу та менеджменту  (Харківський націо-
нальний технічний університет сільського господарства  
МОН України). (583/5)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Ващук Олеся Петрівна, доцент кафедри криміналіс-

тики Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Антроподжерельна невербальна інформація 
в кримінальному провадженні: криміналістичні засади» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; су-
дова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 
Спецрада Д 41.086.03 у Національному університеті 
«Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). 
Науковий консультант – Тіщенко В. В., доктор юрид. 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, за-
служений діяч науки і техніки України, завідувач кафе-
дри криміналістики (Національний університет «Одеська 
юридична академія» МОН України). Опоненти: Шепіть-
ко В. Ю., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, завіду-
вач кафедри криміналістики (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого МОН України); Пого-
рецький М. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри право-
суддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Лук’янчиков Є. Д., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри інформаційного 
права та права інтелектуальної власності (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (216/5)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Смирнова Ірина Михайлівна, провідний науковий 

співробітник лабораторії технологій професійного на-
вчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України: «Теоретичні і методичні основи професійної під-
готовки майбутніх учителів технологій до розроблення і 
використання електронних освітніх ресурсів» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти; 13.00.02 – теорія 
та методика навчання – технічні дисципліни). Спецрада Д 
26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти НАПН 
України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а; тел. 
(044) 259-45-53). Науковий консультант – Петренко Л. М., 
доктор пед. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник лабораторії дистанційного 
професійного навчання (Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України). Опоненти: Биков В. Ю., доктор тех. 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, 
директор (Інститут інформаційних технологій і засо-
бів навчання НАПН України): Корець М. С., доктор пед. 
наук, професор, проректор (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова); Авраменко О. Б., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри техніко-
технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки жит-
тєдіяльності (Уманський державний педагогічний універ-
ситет імені Павла Тичини). (11/5)
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Конотопський Леонід Євгенович, молодший науковий 

співробітник кафедри фізики металів та напівпровідників 
Національного технічного університету «Харківський по-
літехнічний інститут» МОН України: «Особливості росту, 
структура та оптичні властивості багатошарових рентге-
нівських дзеркал на основі Mg та Mg2Si» (01.04.07 – фізи-
ка твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті елек-
трофізики і радіаційних технологій НАН України (61002, 
м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. (057) 700-
41-11). Науковий керівник – Кондратенко В. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник 
кафедри фізики металів та напівпровідників (Національ-
ний технічний університет «Харківський політехнічний ін-
ститут» МОН України). Опоненти: Соколенко В. І., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу фізики твердого тіла і конденсованого стану речо-
вини (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН 
України); Федоров О. Г., кандидат фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник відділу рентгеноструктурних до-
сліджень та квантової хімії (НТК «Інститут монокристалів» 
НАН України). (51/5)

Рева Віталій Ігорович, старший викладач кафедри 
мікро- та наноелектроніки Запорізького національного 
технічного університету МОН України: «Вплив вакансій на 
енергетичні характеристики електронів і позитронів у не-
перехідних металах та заряджених кластерах» (01.04.07 – 
фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.168.02 в Інституті 
металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України (03142, 
м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 36; тел. (044) 424-
10-05). Науковий керівник – Погосов В. В., доктор фіз.-
мат. наук, завідувач кафедри мікро- та наноелектроніки 
(Запорізький національний технічний університет МОН 
України). Опоненти: Томчук П. М., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач від-
ділу теоретичної фізики (Інститут фізики НАН України); 
Репецький С. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, стар-
ший науковий співробітник Інституту високих технологій 
(Київський національний університет імена Тараса Шев-
ченка МОН України). (200/5)

Сисак Катерина Ярославівна, тимчасово не працює: 
«Локально нільпотентні алгебри Лі диференціювань ко-
мутативних кілець» (01.01.06 – алгебра та теорія чисел). 
Спецрада Д 26.001.18 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). На-

уковий керівник – Петравчук А. П., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри алгебри та математичної 
логіки (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Бедратюк Л. П., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного 
забезпечення (Хмельницький національний університет); 
Олійник Б. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач ка-
федри математики (Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія»). (210/5)

Лесюк Андрій Іванович, тимчасово не працює: «Орієн-
таційні явища у комірці рідкого кристалу з модульованою 
поверхнею і керованою легкою віссю» (01.04.02 – тео-
ретична фізика). Спецрада Д 26.001.08 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-33-33). Науковий керівник – Ледней М. Ф., док-
тор фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної 
фізики (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Ільницький Я. М., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу комп’ютерного моделювання бага-
точастинкових систем (Інститут фізики конденсованих 
систем НАН України); Чернишук С. Б., кандидат фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник відділу теоретичної 
фізики (Інститут фізики НАН України). (211/5)

Тимофєєв Михайло Васильович, молодший науковий 
співробітник НДЛ теоретичної та молекулярної фізики 
(НДЛ-14) Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова: «Статистична теорія розбавлених водно-
спиртових розчинів» (01.04.02 – теоретична фізика). Спец-
рада Д 41.051.04 в Одеському національному університеті 
імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. 
Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник – 
Маломуж М. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, профе-
сор кафедри теоретичної фізики і астрономії (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: 
Козловський М. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач відділу статистичної теорії конденсованих систем 
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України); 
Сисоєв В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри молекулярної фізики (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (229/5)

Паночко Галина Іванівна, викладач Природничого 
коледжу Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Домішкові стани багатобозонної системи 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК



27

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ТРАВЕНЬ '18

на прикладі ізотопів гелію» (01.04.02 – теоретична фізи-
ка). Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). 
Науковий керівник – Вакарчук І. О., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри теоретичної фізики (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка). Опо-
ненти: Стасюк І. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, головний науковий співробіт-
ник відділу квантової статистики (Інститут фізики конден-
сованих систем НАН України); Ткач М. В., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики та 
комп’ютерного моделювання (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича). (267/5)

Людкевич Уляна Іванівна, молодший науковий співро-
бітник кафедри фізики металів Львівського національного 
університету імені Івана Франка: «Вільний об’єм і структур-
ні особливості термічного розширення металевих розпла-
вів» (01.04.13 – фізика металів). Спецрада Д 35.051.09 у 
Львівському національному університеті імені Івана Фран-
ка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 
тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Мудрий С. І., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фі-
зики металів (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Семенько М. П., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, професор кафедри фізики металів (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Гіржон В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри фізики металів (Запорізький національний уні-
верситет). (278/5)

Козакова Наталія Леонідівна, асистент кафедри об-
числювальної математики та математичної кібернетики 
Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара: «Прямі та обернені плоскі контактні задачі при 
односторонній взаємодії пружних тіл» (01.02.04 – механіка 
деформівного твердого тіла). Спецрада Д 08.051.10 у Дні-
провському національному університеті імені Олеся Гонча-
ра МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 
374-98-25). Науковий керівник – Гук Н. А., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних техно-
логій (Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара). Опоненти: Острик В. І., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач науково-дослідного сектору механіки 
спряжених хвильових полів (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка); Стеблянко П. О., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри вищої мате-
матики (Дніпровський державний технічний університет, 
м. Кам’янське). (282/5)

Єфімушкін Артем Сергійович, молодший науковий 
співробітник Інституту прикладної математики і механі-
ки НАН України: «Крайові задачі для рівнянь Бельтрамі і 
логарифмічна ємність» (01.01.01 – математичний аналіз). 
Спецрада К 41.051.05 в Одеському національному універ-

ситеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, 
вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керів-
ник – Рязанов В. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач відділу теорії функцій (Інститут прикладної мате-
матики і механіки НАН України). Опоненти: Вакарчук С. Б., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік АН ВШ України, 
професор кафедри економічної кібернетики та математич-
них методів в економіці (ВНЗ «Університет імені Альфреда 
Нобеля»); Бахтін О. К., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
провідний співробітник відділу комплексного аналізу і те-
орії потенціалу (Інститут математики НАН України). (283/5)

Савіна Юлія Олександрівна, молодший науковий 
співробітник відділу магнетизму Фізико-технічного інсти-
туту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України: 
«Магнітні, теплові та резонансні властивості квазіоднови-
мірного гейзенбергівського магнетика TеVO4» (01.04.11 – 
магнетизм). Спецрада Д 64.175.02 у Фізико-технічному ін-
ституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України 
(61103, м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). 
Науковий керівник – Пащенко В. О., кандидат фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник відділу магнетиз-
му (Фізико-технічний інститут низьких температур імені 
Б. І. Вєркіна НАН України). Опоненти: Голуб В. О., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу теорії магнітних явищ та магнітної динаміки кон-
денсованих середовищ (Інститут магнетизму НАН та МОН 
України); Пашкевич Ю. Г., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, завідувач відділу теорії динамічних властивостей 
складних систем (Донецький фізико-технічний інститут 
імені О. О. Галкіна НАН України, м. Київ). (317/5)

Медвідь Іванна Іванівна, інженер кафедри фізичної 
та біомедичної електроніки Львівського національного 
університету імені Івана Франка: «Оптичні властивості та 
рекомбінаційні процеси в тонких плівках на основі склад-
ного оксиду (Y0.06Ga0.94)2О3» (01.04.05 – оптика, лазерна 
фізика). Спецрада Д 35.071.01 в Інституті фізичної оптики 
імені О. Г. Влоха МОН України (79005, м. Львів, вул. Дра-
гоманова, 23; тел. (032) 261-14-83). Науковий керівник – 
Бордун О. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри фізичної та біомедичної електроніки (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Падляк Б. В., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач сектору оптичної спектроскопії 
(Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України); 
Попович Д. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу фізико-математичного 
моделювання низьковимірних систем (Інститут приклад-
них проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача 
НАН України). (320/5)

Баштова Анна Іванівна, молодший науковий спів-
робітник відділу моделювання радіаційних ефектів та 
мікроструктурних перетворень Інституту прикладної 
фізики НАН України: «Моделювання просторової орга-



28

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ТРАВЕНЬ '18

нізації точкових дефектів в опромінюваних системах» 
(01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада К 55.250.01 в 
Інституті прикладної фізики НАН України (40000, м. Суми, 
вул. Петропавлівська, 58; тел. (0542) 22-27-94). Науковий 
керівник – Харченко Д. О., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач відділу моделювання радіаційних ефектів 
та мікроструктурних перетворень (Інститут прикладної 
фізики НАН України). Опоненти: Яновский В. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу теорії конден-
сованої речовини (Інститут монокристалів НАН України); 
Денисов С. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 
(Сумський державний університет МОН України). (335/5)

Гігіберія Володимир Аркадійович, молодший науко-
вий співробітник відділу фізичної хімії дисперсних міне-
ралів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка 
НАН України: «Процеси самоорганізації в рідинних сис-
темах, наповнених наночастинками анізотропної форми» 
(01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика). Спецра-
да Д 26.001.08 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Лебовка М. І., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінера-
лів (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН 
України). Опоненти: Лисецький Л. М., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відді-
лу наноструктурних матеріалів (Інститут сцинтиляційних 
матеріалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України); 
Клепко В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи (Інститут хімії високомолеку-
лярних сполук НАН України). (395/5)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Крачан Тетяна Михайлівна, асистент кафедри агро-

хімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін Поділь-
ського державного аграрно-технічного університету: «Фа-
зові рівноваги і кристалічна структура сполук у системах 
Y–{Cu, Ag}–Al, {Y, La}–Ag–Ga та споріднених» (02.00.01 – 
неорганічна хімія). Спецрада Д 35.051.10 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка МОН Укра-
їни (79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6; тел. (032) 
260-03-91). Науковий керівник – Стельмахович Б. М., кан-
дидат хім. наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії 
(Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України). Опоненти: Федорчук А. О., доктор хім. наук, 
професор, професор кафедри біологічної та загальної 
хімії (Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН 
України); Сабов М. Ю., кандидат хім. наук, доцент, доцент 
кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет» МОН України). (130/5)

Садовський Дмитро Юрійович, провідний інженер від-
ділу фізико-хімічної механіки дисперсних систем Інститу-

ту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН 
України: «Формування структури дисперсних систем на 
основі природного вугілля та рідких органічних середо-
вищ» (02.00.11 – колоїдна хімія). Спецрада Д 26.183.01 
в Інституті колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думан-
ського НАН України (03142, м. Київ, бульв. Академіка Вер-
надського, 42; тел. (044) 424-01-96). Науковий керівник – 
Макаров А. С., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу фізико-хімічної механіки дис-
персних систем (Інститут колоїдної хімії та хімії води імені 
А. В. Думанського НАН України). Опоненти: Рульов М. М., 
доктор хім. наук, професор, завідувач відділу фізико-хі-
мічної гідродинаміки ультрадисперсних систем (Інститут 
біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України); Су-
прунчук В. І., кандидат хім. наук, доцент кафедри техно-
логії неорганічних речовин та загальної хімічної технології 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (378/5)

Камінський Олександр Миколайович, асистент ка-
федри хімії Житомирського державного університету 
імені Івана Франка: «Адсорбційна іммобілізація цис-
дихлордіамінплатини та йонних форм важких металів 
магніточутливими нанокомпозитами з різною природою 
поверхні» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада 
Д 26.210.01 в Інституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка 
НАН України (03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17; 
тел. 422-96-32). Науковий керівник – Горбик П. П., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу наноматеріа-
лів (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України). 
Опоненти: Зажигалов В. О., доктор хім. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу окис-
лювальних гетерогенно-каталітичних процесів (Інститут 
сорбції та проблем ендоекології НАН України); Голуб О. А., 
доктор хім. наук, професор, декан факультету природни-
чих наук (Національний університет «Києво-Могилянська 
академія»). (452/5)

Морозова Любов Петрівна, завідувач лабораторії ТОВ 
«Украфлора-Вінниця»: «Кластерні структури води на між-
фазних границях кремнезему та деяких тканин організ-
му. Вплив сильних кислот та органічного середовища» 
(01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 26.210.01 
в Інституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України 
(03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17; тел. 422-96-32). 
Науковий керівник – Туров В. В., доктор хім. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, заступник директора 
з наукової роботи (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка 
НАН України). Опоненти: Голуб О. А., доктор хім. наук, про-
фесор, декан факультету природничих наук (Національний 
університет «Києво-Могилянська академія»); Халявка Т. О., 
кандидат хім. наук, доцент, науковий співробітник (Інститут 
сорбції та проблем ендоекології НАН України). (453/5)

Цуркан Анна Вікторівна, молодший науковий співро-
бітник НДІ гальванохімії ДВНЗ «Український державний хі-
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міко-технологічний університет» МОН України: «Електро-
хімічний синтез та властивості композиційних покриттів 
Fe/ТіО2» (02.00.05 – електрохімія). Спецрада Д 08.078.01 
у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет» МОН України (49005, м. Дніпро, просп. Гага-
ріна, 8; тел. (0562) 47-06-74). Науковий керівник – Дани-
лов Ф. Й., доктор хім. наук, професор, директор НДІ галь-
ванохімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-техноло-
гічний університет» МОН України). Опоненти: Ведь М. В., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри загальної 
та неорганічної хімії (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» МОН України); Коро-
бов В. І., кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри 
фізичної та неорганічної хімії (Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара МОН України). (460/5)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Лебідь Катерина Миколаївна. молодший науковий 

співробітник НДЧ факультету радіофізики, біомедичної 
електроніки та комп’ютерних систем Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна: «Дослідження 
біохімічної відповіді молодих і старих тварин на гепато-
токсичну дію сірчанокислої міді та вплив біологічних анти-
дотів» (03.00.04 – біохімія). Спецрада К 64.051.17 у Хар-
ківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, Свободи, 4; тел. (057) 707-
53-40). Науковий керівник – Нікітченко Ю. В., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
біофізики мембран Науково-дослідного інституту біології 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на). Опоненти: Ушакова Г. О., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри біофізики та біохімії (Дніпровський на-
ціональний університет імені Олеся Гончара); Столяр О. Б., 
доктор біол. наук, професор, керівник науково-дослідної 
лабораторії порівняльної біохімії і молекулярної біології 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка). (5/5)

Белемець Наталія Михайлівна, біолог І категорії Бота-
нічного саду імені академіка О. В. Фоміна ННЦ «Інститут 
біології та медицини» Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка: «Види роду Spiraea (Rosaceae) 
природної флори України (таксономія, біоекологічні особ-
ливості, поширення, використання)» (03.00.05 – ботаніка). 
Спецрада Д 26.001.14 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науко-
вий керівник – Федорончук М. М., доктор біол. наук, стар-
ший науковий співробітник, провідний науковий співробіт-
ник відділу систематики та флористики судинних рослин 
(Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). 
Опоненти: Попович С. Ю., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри декоративного садівництва та фітоди-
зайну (Національний університет біоресурсів та природо-
користування України); Баранський О. Р., кандидат біол. 
наук, старший науковий співробітник відділу природної 

флори (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка 
НАН України). (49/5)

Макашова Олена Євгенівна, в. о. молодшого науково-
го співробітника відділу кріоцитології Інституту проблем 
кріобіології і кріомедицини НАН України: «Вплив антиок-
сидантів на стан ядровмісних клітин кордової крові під час 
кріоконсервування з кріопротектором диметилсульфо-
ксидом» (03.00.19 – кріобіологія). Спецрада Д 64.242.01 в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 
(61016, м. Харків, вул. Переяславська, 23; тел. (057) 373-
41-43). Науковий керівник – Бабійчук Л. О., доктор біол. 
наук, професор, завідувач відділу кріоцитології (Інститут 
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України). Опо-
ненти: Малова Н. Г., доктор біол. наук, професор, завіду-
вач лабораторії фармакології (ДУ «Інститут проблем ендо-
кринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН Украї-
ни»); Денисова О. М., кандидат біол. наук, доцент, доцент 
кафедри хімії та біохімії імені професора О. В. Чечоткіна 
(Харківська державна зооветеринарна академія). (74/5)

Прохорова Євгенія Михайлівна, науковий співробіт-
ник лабораторії клітинної радіобіології Інституту експе-
риментальної радіології ДУ «ННЦ радіаційної медицини 
НАМН України»: «Особливості радіобіологічних ефектів 
у потомства щурів, що зазнали впливу інкорпорованого 
131І» (03.00.01 – радіобіологія). Спецрада Д 26.562.01 у 
ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України» (04050, 
м. Київ, вул. Мельникова, 53; тел. (044) 483-06-37). На-
уковий керівник – Талько В. В., доктор мед. наук, профе-
сор, директор (Інститут експериментальної радіології ДУ 
«ННЦ радіаційної медицини НАМН України»). Опоненти: 
Білько Н. М., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри лабораторної діагностики біологічних систем (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія»); 
Войціцький В. М., доктор біол. наук, професор, провідний 
науковий співробітник Української лабораторії якості і без-
пеки продукції АПК (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України). (75/5)

Мальцева Валентина Євгенівна, науковий співробітник 
лабораторії морфології сполучної тканини ДУ «Інститут 
патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка 
НАМН України»: «Вікові особливості перебудови хребто-
вого рухового сегменту поперекового відділу хребта щурів 
після дії свинцю» (03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, 
гістологія). Спецрада Д 26.001.38 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Дєдух Н. В., доктор біол. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату 
(ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН 
України»). Опоненти: Рибальченко В. К., доктор біол. наук, 
професор, провідний науковий співробітник науково-до-
слідного сектору «Мембранологія і цитологія» (Київський 
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національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України); Скрипченко О. В., кандидат біол. наук, науковий 
співробітник лабораторії біології розвитку (Інститут зооло-
гії імені І. І. Шмальгаузена НАН України). (139/5)

Ткаченко Марія Юріївна, провідний інженер ДУ «Ін-
ститут морської біології НАН України»: «Біологія бичка 
кругляка Neogobius melanostomus (Pall., 1814) морських 
та прісноводних водойм Азово-Чорноморського регіону» 
(03.00.17 – гідробіологія). Спецрада Д 41.258.01 у ДУ «Ін-
ститут морської біології НАН України» (65011, м. Одеса, 
вул. Пушкінська, 37; тел. (048) 725-09-18). Науковий керів-
ник – Демченко В. О., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник (ДУ «Інститут морської біології НАН Украї-
ни»). Опоненти: Грубінко В. В., доктор біол. наук, профе-
сор кафедри загальної біології, завідувач кафедри загаль-
ної біології та методики навчання природничих дисциплін 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка); Заморов В. В., кандидат біол. 
наук, доцент кафедри гідробіології та екології, декан біо-
логічного факультету (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова). (162/5)

Шпильчин Віталій Віталійович, асистент кафедри біо-
логії Національного університету «Києво-Могилянська 
академія»: «Зміна експресії гена W 

І у поколіннях амфі-
диплоїдів Triticinae» (03.00.15 – генетика). Спецрада К 
26.202.01 в Інституті клітинної біології і генетичної інже-
нерії НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка Забо-
лотного, 148; тел. (044) 526-71-04). Науковий керівник – 
Терновська Т. К., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри біології (Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія»). Опоненти: Файт В. І., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент 
НААН України, заступник директора з наукової роботи (Се-
лекційно-генетичний інститут – Національний центр насін-
нєзнавства та сортовивчення); Козуб Н. О., кандидат біол. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабора-
торії екологічної генетики рослин і біотехнології (Інститут 
захисту рослин НААН України). (372/5)

Дробот Катерина Олександрівна, тимчасово не працює: 
«Культура трансгенних коренів рослин роду Artemisia як 
джерело біологічно активних сполук» (03.00.20 – біотех-
нологія). Спецрада К 26.202.01 в Інституті клітинної біоло-
гії і генетичної інженерії НАН України (03143, м. Київ, вул. 
Академіка Заболотного, 148; тел. (044) 526-71-04). Науко-
вий керівник – Матвєєва Н. А., доктор біол. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії адаптаційної 
біотехнології (Інститут клітинної біології і генетичної ін-
женерії НАН України). Опоненти: Кунах В. А., доктор біол. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завіду-
вач відділу клітинних популяцій (Інститут молекулярної 
біології і генетики НАН України); Сахно Л. О., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу клітинної біології та біотехнології (ДУ 

«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН Украї-
ни»). (374/5)

Похилько Світлана Юріївна, молодший менеджер з 
маркетингу ТОВ «Фармасел»: «Технологічні аспекти біо-
фортифікації м’якої пшениці геном Gpc-B1 від Triticum 
turgidum ssp. dicoccoides» (03.00.20 – біотехнологія). 
Спецрада Д 26.002.28 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 – 
Моргун Б. В., кандидат біол. наук, доцент кафедри екобіо-
технології та біоенергетики (Інститут клітинної біології та 
генетичної інженерії НАН України). Опоненти: Таран Н. Ю., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біології 
рослин (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Патика М. В., доктор с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН 
України, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізно-
маніття (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України МОН України). (457/5)

Боднарчук Наталія Олександрівна, інженер І катего-
рії кафедри біофізики та біоінформатики Львівського 
національного університету імені Івана Франка: «Зміни 
біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна 
за дії флуренізиду» (03.00.02 – біофізика). Спецрада К 
35.051.14 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універ-
ситетська, 1; тел. (032) 239-46-38). Науковий керівник – 
Санагурський Д. І., доктор біол. наук, професор кафедри 
біофізики та біоінформатики (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Рибальчен-
ко В. К., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу 
науково-дослідного сектору «Мембранологія і цитологія» 
(ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка); Данило-
вич Ю. В., доктор біол. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник відділу біохімії 
м’язів (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). 
(458/5)

Безкоровайний Андрій Олегович, старший судовий 
експерт відділу біологічних досліджень Львівського на-
уково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України: «Ліпідний профіль, вільнорадикальні та 
транспортні процеси зародків в’юна за впливу похідних 
1,4-нафтохінону» (03.00.02 – біофізика). Спецрада К 
35.051.14 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універси-
тетська, 1; тел. (032) 239-46-38). Науковий керівник – Са-
нагурський Д. І., доктор біол. наук, професор кафедри біо-
фізики та біоінформатики (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка). Опоненти: Мартинюк В. С., 
доктор біол. наук, професор кафедри біофізики та медич-
ної інформатики, проректор з наукової роботи (Київський 
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національний університет імені Тараса Шевченка); Фафу-
ла Р. В., кандидат біол. наук, доцент кафедри біофізики 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького). (459/5)

Баня Андрій Романович, молодший науковий співро-
бітник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту 
фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка 
НАН України: «Роль біогенних поверхнево-активних ре-
човин у фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів та від-
валів вугільних шахт» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 
76.051.05 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий 
керівник – Карпенко О. В., доктор тех. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу хімії і біотехнології 
горючих копалин Відділення фізико-хімії горючих копа-
лин (Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії імені 
Л. М. Литвиненка НАН України). Опоненти: Гамкало З. Г., 
доктор біол. наук, професор, професор кафедри раці-
онального використання природних ресурсів і охорони 
природи (Львівський національний університет імені Івана 
Франка МОН України); Кульбачко Ю. Л., доктор біол. наук, 
доцент, професор кафедри зоології та екології (Дніпров-
ський національний університет імені Олеся Гончара МОН 
України). (469/5)

Юзик Діана Іванівна, молодший науковий співробітник 
Національного природного парку «Черемоський»: «Особ-
ливості екології дуплогнізних горобцеподібних птахів 
на трансформованих територіях північно-східної части-
ни України» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 76.051.05 
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Ко-
цюбинського, 2; тел. (0372) 52-62-35). Науковий керів-
ник – Чаплигіна А. Б., кандидат біол. наук, доцент, доцент 
кафедри зоології (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: 
Федоряк М. М., доктор біол. наук, професор, професор 
кафедри екології та біомоніторингу (Чернівецький націо-
нальний університет імені Юрія Федьковича МОН Украї-
ни); Серебряков В. В., доктор біол. наук, професор, про-
фесор кафедри екології, природничих та математичних 
наук (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» МОН 
України). (470/5)

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Курепа Ярослав Сергійович, тимчасово не працює: 

«Стратиграфія і двостулкові молюски верхньокрейдо-
вих відкладів північно-східної частини Волино-Поділля» 
(04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія). Спецрада Д 
26.162.01 в Інституті геологічних наук НАН України (м. Київ, 
вул. Олеся Гончара, 55-б; тел. 458-94-46). Науковий ке-
рівник – Лещух Р. Й., доктор геол.-мін. наук, професор, 
завідувач кафедри історичної геології та палеонтології 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). 

Опоненти: Дикань Н. І., доктор геол. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач відділу геології антропогену 
(Інститут геологічних наук НАН України); Якушин Л. М., 
доктор геол. наук, головний науковий співробітник відді-
лу перспектив нафтогазоносності осадових басейнів (ДП 
«Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України»). (124/5)

Хевпа Зенон Зенонович, старший геолог ПАТ «Стеб-
ницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал»: 
«Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Україн-
ських Карпат» (04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія). 
Спецрада Д 26.162.01 у ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне 
підприємство «Полімінерал» (82172, м. Стебник, вул. Дро-
гобицька, 127; тел. (032) 444-03-65, 444-03-09). Науковий 
керівник – Лещух Р. Й., доктор геол.-мін. наук, професор, 
завідувач кафедри історичної геології та палеонтології 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка). Опоненти: Березовський А. А., доктор геол. наук, до-
цент, декан геолого-екологічного факультету (Криворізь-
кий технічний університет); Маслун Н. В., кандидат геол. 
наук, провідний науковий співробітник відділу екології та 
геопошукових досліджень (Інститут геологічних наук НАН 
України). (125/5)

Вовк Катерина В’ячеславівна, молодший науковий 
співробітник відділу геохімії техногенних металів і ана-
літичної хімії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутво-
рення імені М. П. Семененка НАН України: «Геохімія мік-
роелементів в об’єктах довкілля Київської агломерації» 
(04.00.02 – геохімія). Спецрада Д 26.203.01 в Інституті гео-
хімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка 
НАН України (03680, м. Київ-142, просп. Академіка Палла-
діна, 34; тел. 424-12-70). Науковий керівник – Самчук А. І., 
доктор хім. наук, старший науковий співробітник, голов-
ний науковий співробітник відділу геохімії техногенних 
металів і аналітичної хімії (Інститут геохімії, мінералогії та 
рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України). Опо-
ненти: Яковлєв Є. О., доктор тех. наук, кандидат геол.-мін. 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник відділу природних ресурсів (Інститут теле-
комунікацій і глобального інформаційного простору НАН 
України); Долін В. В., доктор геол. наук, професор, голов-
ний науковий співробітник відділу екогеології та термо-
динаміки геосфер (ДУ «Інститут геохімії навколишнього 
середовища НАН України»). (518/5)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Заєць Анастасія Юріївна, асистент кафедри теорії та 

проектування корабля імені професора Ю. Л. Воробйова 
Одеського національного морського університету: «Удо-
сконалення методики розрахунку льодових навантажень 
на бурові платформи для Азово-Чорноморського басей-
ну» (05.08.03 – конструювання та будування суден). Спец-
рада Д 38.060.02 у Національному університеті корабле-
будування імені адмірала Макарова МОН України (54025, 
м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9; тел. (0512) 70-91-
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05). Науковий керівник – Бондаренко О. В., кандидат тех. 
наук, доцент, директор Кораблебудівного навчально-на-
укового інституту (Національний університет кораблебу-
дування імені адмірала Макарова МОН України). Опонен-
ти: Кравцов В. І., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри машинознавства (Національний авіаційний уні-
верситет МОН України); Давидов І. П., кандидат тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри теорії та устрою судна (Націо-
нальний університет «Одеська морська академія» МОН 
України). (10/5)

Кирилюк Олександр Степанович, старший науковий 
співробітник НДЛ навчально-наукового центру мовної 
підготовки Національної академії Служби безпеки Укра-
їни: «Удосконалення системи оцінювання впливу про-
цесів підтоплення територій південного Кривбасу на їх 
екологічну безпеку» (21.06.01 – екологічна безпека). 
Спецрада  Д 26.880.01 у Державній екологічній академії 
післядипломної освіти та управління Мінприроди України 
(03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий керівник – 
Пігулевський П. Г., доктор геол. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу сей-
смічної небезпеки (Інститут геофізики імені С. І. Субботіна 
НАН України). Опоненти: Гомеля М. Д., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри екології та технології рос-
линних полімерів (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»); Улицький О. А., доктор геол. наук, доцент, 
директор Навчально-наукового інституту екологічної без-
пеки та управління (ДЗ «Державна екологічна академія 
післядипломної освіти та управління»). (12/5)

Міщенко Олексій Васильович, тимчасово не працює: 
«Розвиток наукових основ методу прогнозування кінцевої 
поперечної різностінності труб зі сплавів на основі титану 
при багатопрохідній холодній прокатці для забезпечення 
регламентованої точності» (05.03.05 – процеси та маши-
ни обробки тиском). Спецрада Д 08.084.02 у Національ-
ній металургійній академії України МОН України (49005, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-56). На-
уковий керівник – Григоренко В. У., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри технологічного проектування 
імені В. М. Друяна (Національна металургійна академія 
України). Опоненти: Сокуренко В. П., доктор тех. наук, по-
заштатний науковий співробітник (ДП «НДТІ» – Трубний 
інститут імені Я. Ю. Осади); Гармашев Д. Ю., кандидат 
тех. наук, головний спеціаліст по гарячій деформації та 
прокатному інструменту (ТОВ «ІНТЕРПАЙП НікоТьюб», 
м. Нікополь). (20/5)

Сердюк Наталія Миколаївна, старший викладач ка-
федри охорони праці Харківського національного універ-
ситету радіоелектроніки: «Математичні моделі, метод та 
інформаційна технологія моніторингу стану виробничого 
персоналу підприємства» (05.13.06 – інформаційні тех-

нології). Спецрада К 64.055.03 у Харківському національ-
ному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. 
(057) 702-18-35). Науковий керівник – Євланов М. В., 
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри інформа-
ційних управляючих систем (Харківський національний 
університет радіоелектроніки). Опоненти: Рязанцев О. І., 
доктор тех. наук, професор, проректор з науково-педа-
гогічної роботи та міжнародної діяльності (Східноукраїн-
ський національний університет імені Володимира Даля); 
Ляшенко С. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафе-
дри безпеки життєдіяльності (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Пе-
тра Василенка). (23/5)

Петрик Олексій Анатолійович, аспірант кафедри 
теплоенергетики та гідроенергетики Запорізької держав-
ної інженерної академії: «Підвищення ефективності ви-
користання теплоти в сталеплавильному агрегаті шляхом 
допалювання оксиду вуглецю» (05.14.06 – технічна те-
плофізика та промислова теплоенергетика). Спецрада Д 
08.084.05 у Національній металургійній академії України 
МОН України (49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. 
(056) 745-31-56). Науковий керівник – Яковлєва І. Г., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри теплоенерге-
тики та гідроенергетики (Запорізька державна інженерна 
академія). Опоненти: Ганжа А. М., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних 
технологій (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут»); Романько Я. В., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри екології, теплотехніки 
та охорони праці (Національна металургійна академія 
України). (39/5)

Музикін Михайло Ігорович, асистент кафедри безпеки 
життєдіяльності Дніпропетровського національного уні-
верситету залізничного транспорту імені академіка Всево-
лода Лазаряна: «Удосконалення методів визначення схем 
обігу локомотивів з урахуванням технологічних особли-
востей вагонопотоків» (05.22.01 – транспортні системи). 
Спецрада К 26.820.01 у Державному університеті інфра-
структури та технологій МОН України (04071, м. Київ, вул. 
Кирилівська, 9; тел. (044) 463-74-70). Науковий керівник – 
Горобець В. Л., доктор тех. наук, завідувач кафедри без-
пеки життєдіяльності (Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту імені академіка Все-
волода Лазаряна). Опоненти: Мироненко В. К., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри управління комерцій-
ною діяльністю залізниць (Державний університет інфра-
структури та технологій); Яновський П. О., кандидат тех. 
наук, доцент, професор кафедри військової підготовки 
(Національний авіаційний університет). (44/5)

Пилипенко Андрій Миколайович, молодший науковий 
співробітник відділу технологічних досліджень процесів 
гідропресування Донецького фізико-технічного інститу-
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ту імені О. О. Галкіна НАН України, м. Київ: «Внутрішнє 
тертя міді та композитів на її основі після комбінованої 
пластичної деформації» (01.04.07 – фізика твердого 
тіла). Спецрада Д 64.245.01 в Інституті електрофізики і 
радіаційних технологій НАН України (61002, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. (057) 700-41-11). 
Науковий керівник – Білошенко В. О., доктор тех. наук, 
професор, директор (Донецький фізико-технічний ін-
ститут імені О. О. Галкіна НАН України). Опоненти: По-
йда В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
експериментальної фізики (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна МОН України); Пилипен-
ко М. М., доктор тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, начальник лабораторії фізики цирконію та техноло-
гії чистих металів відділу чистих металів, металофізики і 
технології нових матеріалів (ННЦ «Харківський фізико-
технічний інститут» НАН України). (52/5)

Сорогін Федір Геннадійович, заступник головного 
конструктора управління ПАТ «Мотор Січ»: «Підвищення 
ефективності газотурбінних приводів на основі конверто-
ваних авіаційних двигунів шляхом охолодження циклово-
го повітря» (05.05.03 – двигуни та енергетичні установки). 
Спецрада Д 64.062.02 у Національному аерокосмічному 
університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіа-
ційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, вул. 
Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – 
Петухов І. І., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
аерокосмічної теплотехніки (Національний аерокосмічний 
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіа-
ційний інститут»). Опоненти: Парафійник В. П., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник спеціального конструкторського бюро (ПАТ 
«Сумське НВО»); Кравченко С. С., кандидат тех. наук, на-
уковий співробітник кафедри «Двигуни внутрішнього зго-
ряння» (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). (55/5)

Скочко Людмила Олегівна, асистент кафедри основ і 
фундаментів Київського національного університету бу-
дівництва і архітектури: «Взаємодія багатоярусних утриму-
ючих конструкцій з ґрунтовим масивом» (05.23.02 – осно-
ви та фундаменти). Спецрада Д 26.056.05 у Київському 
національному університеті будівництва і архітектури МОН 
України (03037, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 
(044) 241-55-80). Науковий керівник – Бойко І. П., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри основ і фунда-
ментів (Київський національний університет будівництва і 
архітектури МОН України). Опоненти: Дубровський М. П., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Морські 
та річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація» 
(Одеський національний морський університет МОН Украї-
ни); Біда С. В., кандидат тех. наук, доцент, професор кафе-
дри видобування нафти і газу та геотехніки (Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратю-
ка МОН України). (59/5)

Берневек Тетяна Іванівна, асистент кафедри «Експлу-
атація флоту та технологія морських перевезень» Одесь-
кого національного морського університету: «Управління 
успіхом проектів поповнення флоту на основі проактив-
них маркетингових досліджень» (05.13.22 – управлін-
ня проектами та програмами). Спецрада Д 41.060.01 в 
Одеському національному морському університеті МОН 
України (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048) 
728-25-64). Науковий керівник – Шибаєв О. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри «Експлуатація фло-
ту та технологія морських перевезень» (Одеський націо-
нальний морський університет МОН України). Опоненти: 
Бушуєва Н. С., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри «Управління проектами» (Київський національний 
університет будівництва і архітектури); Крамськой С. О., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри «Управління і адміні-
стрування» (Одеський інститут Міжрегіональної академії 
управління персоналом). (60/5)

Левінський Максим Валерійович, асистент кафедри 
автоматизації технологічних процесів і робототехнічних 
систем Одеської національної академії харчових техноло-
гій: «Адаптивне керування об’єктами технологічного типу: 
алгоритми пасивного самоналагодження коефіцієнта пе-
редачі регуляторів» (05.13.07 – автоматизація процесів ке-
рування). Спецрада К 26.058.05 у Національному універси-
теті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 68; тел. (044) 289-01-02). Науковий керів-
ник – Хобін В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри автоматизації технологічних процесів і робото-
технічних систем (Одеська національна академія харчових 
технологій МОН України). Опоненти: Осадчий С. І., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації ви-
робничих процесів (Центральноукраїнський національний 
технічний університет МОН України); Балюта С. М., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри електропостачан-
ня і енергоменеджменту (Національний університет харчо-
вих технологій МОН України). (63/5)

Халіфе Кассем, аспірант кафедри обчислювальної тех-
ніки та програмування Національного технічного універси-
тету «Харківський політехнічний інститут»: «Проектуван-
ня програмних засобів комп’ютерних систем критичного 
застосування для забезпечення інформаційної безпеки» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спец-
рада Д 64.050.14 у Національному технічному універси-
теті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). 
Науковий керівник – Семенов С. Г., доктор тех. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач кафедри обчислю-
вальної техніки та програмування (Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут»). 
Опоненти: Кривуля Г. Ф., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри автоматизації проектування обчис-
лювальної техніки (Харківський національний університет 
радіоелектроніки); Лужецький В. А., доктор тех. наук, про-
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фесор, завідувач кафедри захисту інформації (Вінницький 
національний технічний університет). (64/5)

Копилова Людмила Олександрівна, аспірант кафедри 
електропостачання та енергоменеджменту Національ-
ного університету харчових технологій: «Інтелектуальна 
автоматизована система керування електроспоживанням 
та електропостачанням промислового підприємства» 
(05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада 
К 26.058.05 у Національному університеті харчових техно-
логій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
68; тел. (044) 289-01-02). Науковий керівник – Балю-
та С. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
електропостачання та енергоменеджменту (Національний 
університет харчових технологій МОН України). Опоненти: 
Лисенко В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри автоматики та робототехнічних систем імені академіка 
І. І. Мартиненка (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України МОН України); Стасюк О. І., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автомати-
зації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту 
(Державний університет інфраструктури та технологій). 
(65/5)

Мінаков Антон Сергійович, інженер ІІ категорії кафедри 
електрозварювальних установок Національного технічно-
го університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»:  «Експериментальне визначення 
напружено-деформованого стану зварних з’єднань елек-
тромагнітним методом» (05.03.06 – зварювання та спорід-
нені процеси і технології). Спецрада Д 26.002.15 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 – Фомічов С. К., доктор тех. наук, про-
фесор, декан зварювального факультету (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Макарен-
ко Н. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
обладнання і технологій зварювального виробництва імені 
професора В. М. Карпенка (Донбаська державна машино-
будівна академія); Бондаренко Ю. К., кандидат тех. наук, 
провідний науковий співробітник лабораторії № 3/87 (Ін-
ститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН Украї-
ни). (95/5)

Фоміч Сергій Володимирович, в. о. директора ДНЗ 
«Запорізький будівельний центр професійно-технічної 
освіти»: «Міська система централізованого гарячого во-
допостачання з вакуумною деаерацією» (05.23.03 – вен-
тиляція, освітлення та теплогазопостачання). Спецрада 
Д 64.056.01 у Харківському національному університеті 
будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий 
керівник – Тарадай О. М., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та 

використання теплових вторинних енергоресурсів (Хар-
ківський національний університет будівництва та архітек-
тури). Опоненти: Петраш В. Д., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури); 
Малявіна О. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри експлуатації газових і теплових систем (Харківський 
національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова). (98/5)

Півненко Юрій Олександрович, інженер ТОВ «ПРОМО-
ЛЮКС СЕРВІС»: «Підвищення ефективності спалювання 
деревних відходів в топках киплячого шару опалювальних 
котельних установок» (05.23.03 – вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання). Спецрада Д 64.056.01 у Харківсько-
му національному університеті будівництва та архітектури 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 
700-02-40). Науковий керівник – Редько А. О., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри теплогазопостачання, 
вентиляції та використання теплових вторинних енергоре-
сурсів (Харківський національний університет будівництва 
та архітектури). Опоненти: Давиденко Б. В., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних 
технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України); 
Боднар Л. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
теплоенергетики (Вінницький національний технічний уні-
верситет МОН України). (99/5)

Бурда Юрій Олександрович, тимчасово не працює: 
«Підвищення ефективності очистки газів у скруберах 
насадкового типу» (05.23.03 – вентиляція, освітлення та 
теплогазопостачання). Спецрада Д 64.056.01 у Харківсько-
му національному університеті будівництва та архітектури 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 
700-02-40). Науковий керівник – Чайка Ю. І., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри теплогазопостачання, вен-
тиляції та використання теплових вторинних енергоресур-
сів (Харківський національний університет будівництва та 
архітектури). Опоненти: Поліщук С. З., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри опалення, вентиляції і якості 
повітряного середовища (ДВНЗ «Придніпровська держав-
на академія будівництва та архітектури»); Довгалюк В. Б., 
кандидат тех. наук, професор, завідувач кафедри теплога-
зопостачання і вентиляції (Київський національний універ-
ситет будівництва і архітектури). (100/5)

Капцова Наталія Іванівна, старший викладач кафе-
дри експлуатації газових і теплових систем Харківського 
національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова: «Підвищення ефективності експлуатації 
та ремонту міських газопроводів» (05.23.03 – вентиляція, 
освітлення та теплогазопостачання). Спецрада Д 64.056.01 
у Харківському національному університеті будівництва 
та архітектури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сум-
ська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий керівник – Редь-
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ко О. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
теплогазопостачання, вентиляції та використання тепло-
вих вторинних енергоресурсів (Харківський національний 
університет будівництва та архітектури). Опоненти: Ново-
хатній В. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри прикладної екології та природокористування (Пол-
тавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка); Предун К. М., кандидат тех. наук, доцент, 
професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції (Ки-
ївський національний університет будівництва і архітекту-
ри). (101/5)

Прохорченко Галина Олегівна, асистент кафедри 
управління процесами перевезень Українського держав-
ного університету залізничного транспорту: «Формування 
автоматизованої технології складання нормативного гра-
фіка руху поїздів на залізничному напрямку» (05.22.01 – 
транспортні системи). Спецрада Д 64.820.04 в Українсько-
му державному університеті залізничного транспорту МОН 
України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 
730-10-88). Науковий керівник – Бутько Т. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри управління процесами 
перевезень (Український державний університет залізнич-
ного транспорту). Опоненти: Шраменко Н. Ю., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри транспортних тех-
нологій і логістики (Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василен-
ка); Кириченко Г. І., кандидат тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри управління процесами перевезень (Державний 
університет інфраструктури та технологій). (106/5)

Менчинська Аліна Анатоліївна, асистент кафедри тех-
нології м’ясних, рибних та морепродуктів Національного 
університету біоресурсів і природокористування України: 
«Удосконалення технології рибних паст підвищеної біоло-
гічної цінності» (05.18.04 – технологія м’ясних, молочних 
продуктів і продуктів з гідробіонтів). Спецрада Д 41.088.02 
в Одеській національній академії харчових технологій 
МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. 
(048) 712-41-09). Науковий керівник – Лебська Т. К., док-
тор тех. наук, професор кафедри товарознавства, управ-
ління безпечністю та якістю (Київський національний тор-
говельно-економічний університет МОН України). Опонен-
ти: Віннікова Л. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів (Одеська 
національна академія харчових технологій МОН України); 
Постнов Г. М., кандидат тех. наук, професор кафедри 
устаткування харчової і готельної індустрії імені М. І. Бе-
ляєва (Харківський державний університет харчування та 
торгівлі МОН України). (114/5)

Очколяс Олена Миколаївна, асистент кафедри тех-
нології м’ясних, рибних та морепродуктів Національного 
університету біоресурсів і природокористування України: 
«Удосконалення технології вершкового масла підвищеної 
харчової цінності» (05.18.04 – технологія м’ясних, мо-

лочних продуктів і продуктів з гідробіонтів). Спецрада Д 
41.088.02 в Одеській національній академії харчових тех-
нологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; 
тел. (048) 712-41-09). Науковий керівник – Лебська Т. К., 
доктор тех. наук, професор кафедри товарознавства, 
управління безпечністю та якістю (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет МОН України). 
Опоненти: Ткаченко Н. А., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри технології молочних, олійно-жирових 
продуктів і косметики (Одеська національна академія хар-
чових технологій МОН України); Боднарчук О. В., кандидат 
тех. наук, провідний науковий співробітник відділу мас-
ло- та сироробства (Інститут продовольчих ресурсів НААН 
України). (115/5)

Олійник Ірина Степанівна, викладач кафедри комп’ю-
терних наук Тернопільського національного економіч-
ного університету МОН України: «Ідентифікація параме-
трів інтервальних моделей статичних систем методами 
оптимального планування насичених експериментів» 
(01.05.02 – математичне моделювання та обчислюваль-
ні методи). Спецрада Д 35.052.05 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 258-24-84). Науковий 
керівник – Дивак М. П., доктор тех. наук, професор, декан 
факультету комп’ютерних інформаційних технологій (Тер-
нопільський національний економічний університет МОН 
України). Опоненти: Костробій П. П., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач кафедри прикладної математики 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України); Гребеннік І. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри системотехніки (Харківський національ-
ний університет радіоелектроніки МОН України). (126/5)

Мазуренко Валерій Борисович, старший викладач 
кафедри радіоелектронної автоматики Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара: «Інфор-
маційно-вимірювальна технологія контролю заправлення 
ракети-носія морського базування» (05.13.06 – інфор-
маційні технології). Спецрада К 08.051.01 у Дніпровсько-
му національному університеті імені Олеся Гончара МОН 
України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 
374-98-01). Науковий керівник – Петренко О. М., доктор 
тех. наук, професор, декан фізико-технічного факульте-
ту (Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара МОН України). Опоненти: Мороз Б. І., доктор тех. 
наук, професор, декан технічного факультету (Університет 
митної справи та фінансів МОН України); Сергєєва К. Л., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри геоінформа-
ційних систем (ДВНЗ «Національний гірничий універси-
тет»). (127/5)

Хребтова Оксана Анатоліївна, старший викладач ка-
федри систем автоматичного управління і електропривода 
Кременчуцького національного університету імені Михай-
ла Остроградського: «Частотно-регульований асинхрон-
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ний електропривод затвору зливної греблі з поліпшенням 
динаміки рушання та пуску» (05.09.03 – електротехнічні 
комплекси та системи). Спецрада Д 45.052.01 у Кремен-
чуцькому національному університеті імені Михайла Ост-
роградського МОН України (39600, м. Кременчук, вул. 
Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-20-01). Науковий керів-
ник – Сергієнко С. А., кандидат тех. наук, доцент, прорек-
тор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій 
в освіті (Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського). Опоненти: Островерхов М. Я., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоре-
тичної електротехніки (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України); Буряковський С. Г., доктор 
тех. наук, професор, директор Науково-дослідного та 
проектно-конструкторського інституту «Молнія» (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехніч-
ний інститут» МОН України). (128/5)

Хоменко Віталій Іванович, викладач вищої категорії 
Придніпровського державного металургійного коледжу, 
м. Кам’янське: «Електромеханічний комплекс з накопичу-
вачами енергії в контурі збудження синхронного генера-
тора» (05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). 
Спецрада Д 45.052.01 у Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського МОН Укра-
їни (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. 
(05366) 3-20-01). Науковий керівник – Нізімов В. Б., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри електротехніки та 
електромеханіки (Дніпровський державний технічний уні-
верситет). Опоненти: Чорний О. П., доктор тех. наук, про-
фесор, директор ННІ електромеханіки, енергозбереження 
і систем управління (Кременчуцький національний уні-
верситет імені Михайла Остроградського МОН України); 
Титюк В. К., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
електромеханіки (ДВНЗ «Криворізький національний уні-
верситет» МОН України). (129/5)

Безценний Ігор Валентинович, науковий співробіт-
ник відділу енерготехнологічного використання твердого 
палива Інституту вугільних енерготехнологій НАН Укра-
їни: «Основні закономірності процесів спільного спалю-
вання вугілля різного ступеня метаморфізму в факелі» 
(05.14.06 – технічна теплофізика та промислова тепло-
енергетика). Спецрада Д 26.255.01 в Інституті газу НАН 
України (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39; тел. (044) 
456-44-71). Науковий керівник – Дунаєвська Н. І., канди-
дат тех. наук, старший науковий співробітник, директор 
(Інститут вугільних енерготехнологій НАН України). Опо-
ненти: П’яних К. Є., доктор тех. наук, завідувач відділу тех-
нологій альтернативних палив (Інститут газу НАН України); 
Бутовський Л. С., кандидат тех. наук, доцент кафедри те-
плоенергетичних установок теплових та атомних електро-
станцій (Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). 
(133/5)

Антонов Андрій Владиславович, завідувач лаборато-
рії кафедри «Інтелектуальні системи електропостачання» 
Дніпропетровського національного університету заліз-
ничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: 
«Удосконалення взаємодії елементів сильнострумового 
контакту електротранспорту» (05.22.09 – електротран-
спорт). Спецрада Д 08.820.01 у Дніпропетровському на-
ціональному університеті залізничного транспорту іме-
ні академіка Всеволода Лазаряна МОН України (49010, 
м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-63). Науко-
вий керівник – Сиченко В. Г., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри «Інтелектуальні системи електропос-
тачання» (Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Ла-
заряна). Опоненти: Любарський Б. Г., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри «Електричний транспорт та 
тепловозобудування» (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут»); Скурихін В. І., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри «Електричний тран-
спорт» (Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова). (134/5)

Косарєв Євген Миколайович, аспірант кафедри «Ін-
телектуальні системи електропостачання» Дніпропе-
тровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Покра-
щення режиму напруги в системі тягового електропоста-
чання електрифікованих залізниць постійного струму» 
(05.22.09 – електротранспорт). Спецрада Д 08.820.01 у 
Дніпропетровському національному університеті заліз-
ничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна 
МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 
373-15-63). Науковий керівник – Сиченко В. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри «Інтелектуальні сис-
теми електропостачання» (Дніпропетровський національ-
ний університет залізничного транспорту імені академіка 
Всеволода Лазаряна). Опоненти: Стасюк О. І., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» (Державний економі-
ко-технологічний університет транспорту); Бурикін О. Б., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри «Електричні 
станції, системи та мережі» (Вінницький національний тех-
нічний університет). (135/5)

Міронов Дмитро Вікторович, аспірант кафедри «Ін-
телектуальні системи електропостачання» Дніпропе-
тровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна: «Підви-
щення ефективності експлуатації обладнання тягових під-
станцій електрифікованих залізниць постійного струму» 
(05.22.09 – електротранспорт). Спецрада Д 08.820.01 у 
Дніпропетровському національному університеті заліз-
ничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна 
МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 
373-15-63). Науковий керівник – Сиченко В. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри «Інтелектуальні систе-
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ми електропостачання» (Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту імені академіка Все-
волода Лазаряна). Опоненти: Кутін В. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри електромеханічних систем 
автоматизації в промисловості і на транспорті (Вінницький 
національний технічний університет); Конограй С. П., кан-
дидат тех. наук, головний інженер (ТОВ «Енергоавтомати-
зація»). (136/5)

Гарбуз Сергій Вікторович, викладач кафедри пожежної 
і техногенної безпеки об’єктів та технологій Національного 
університету цивільного захисту України ДСНС України: 
«Підвищення екологічної безпеки процесу вентиляції ре-
зервуарів з нафтопродуктами» (21.06.01 – екологічна без-
пека). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському державному уні-
верситеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – 
Халмурадов Б. Д., кандидат мед. наук, доцент, доцент 
кафедри цивільної та промислової безпеки (Національний 
авіаційний університет). Опоненти: Третьяков О. В., док-
тор тех. наук, доцент, професор кафедри водопостачання, 
водовідведення та очистки вод (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова); 
Семчук Я. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри безпеки життєдіяльності (Івано-Франківський націо-
нальний технічний університет нафти і газу). (154/5)

Васькіна Ірина Валеріївна, асистент кафедри при-
кладної екології Сумського державного університету МОН 
України: «Оцінка техногенного навантаження на придо-
рожні екосистеми» (21.06.01 – екологічна безпека). Спец-
рада Д 55.051.04 у Сумському державному університеті 
МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 
2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Пляцук Л. Д., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри приклад-
ної екології (Сумський державний університет). Опоненти: 
Внукова Н. В., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри екології (Харківський національний автомобільно-
дорожній університет); Петрушка І. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та 
природоохоронної діяльності, декан повної вищої освіти 
Інституту екології, природоохоронної діяльності та туриз-
му імені Вячеслава Чорновола (Національний університет 
«Львівська політехніка»). (155/5)

Твердохліб Юлія Володимирівна, науковий співробіт-
ник кафедри радіотехніки та телекомунікацій Запорізь-
кого національного технічного університету: «Методи та 
інформаційна технологія комплексного оцінювання па-
раметрів вейвлет-перетворення нестаціонарних сигналів» 
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 64.055.03 
у Харківському національному економічному університе-
ті імені Семена Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, 
просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). Науковий керів-
ник – Дубровін В. І., кандидат тех. наук, професор, про-
фесор кафедри програмних засобів (Запорізький націо-

нальний технічний університет). Опоненти: Малахов Є. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри матема-
тичного забезпечення комп’ютерних систем (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова); Киричен-
ко Л. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
прикладної математики (Харківський національний уні-
верситет радіоелектроніки). (170/5)

Дєєв Костянтин Сергійович, викладач кафедри ав-
томатизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького: «Дослідження мережевої взаємодії за до-
помогою системи глибокого аналізу пакетів» (05.13.05 – 
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада К 73.052.04 
у Черкаському державному технологічному 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 інформацій-
но-обчислювального центру (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мусієн-
ко М. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
комп’ютерної інженерії (Чорноморський національний уні-
верситет імені Петра Могили); Бараннік В. В., доктор тех. 
наук, професор, начальник кафедри бойового застосуван-
ня та експлуатації АСУ (Харківський національний універ-
ситет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба). (171/5)

Соловйова Тетяна Олександрівна, завідувач лаборато-
рії обчислювальної техніки Національного технічного уні-
верситету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»: «Вплив мікроструктури та напруже-
но-деформованого стану на фізико-механічні властивості 
композитів систем LaB6–MeB2–Cu(Al)» (05.16.06 – порош-
кова металургія та композиційні матеріали). Спецрада Д 
26.002.12 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 – Лобо-
да П. І., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, декан інженерно-фізичного факультету (На-
ціональний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). 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); Саввакін Д. Г., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу фізики міцності та пластичності негомогенних 
сплавів (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН 
України). (172/5)

Бородай Ірина Іванівна, асистент кафедри інтегрова-
них електротехнологій та процесів Харківського націо-
нального технічного університету сільського господарства 
імені Петра Василенка: «Електромагнітний метод та систе-
ма контролю газового середовища для підвищення збері-
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гання плодів» (05.11.17 – біологічні та медичні прилади і 
системи). Спецрада Д 64.832.01 у Харківському національ-
ному технічному університеті сільського господарства іме-
ні Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – 
Кунденко М. П., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри інтегрованих електротехнологій та процесів (Хар-
ківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Пірот-
ті Є. Л., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
комп’ютерної математики і аналізу даних (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут»); Аврунін О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри біомедичної інженерії (Харківський національний 
університет радіоелектроніки). (174/5)

Попова Тетяна Віталіївна, молодший науковий спів-
робітник НДЛ № 6.7 ДП «Український НДІ вагонобуду-
вання», м. Кременчук: «Вплив ультразвукового ударного 
оброблення та електроіскрового легування на фізико-
механічні властивості та структурний стан сталей 20ГЛ і 
15ХСНД» (05.16.01 – металознавство  і термічна оброб-
ка). Спецрада Д 26.168.01 в Інституті металофізики імені 
Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. Київ, бульв. Ака-
деміка Вернадського, 36; тел. (044) 424-10-05). Науковий 
керівник – Прокопенко Г. І., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу фізичних основ інженерії поверхні (Інститут мета-
лофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України). Опоненти: 
Кондратюк С. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач 
відділу металознавства і фазово-структурних перетворень 
сталей та сплавів (Фізико-технологічний інститут металів 
та сплавів НАН України); Хижняк В. Г., доктор тех. наук, 
професор кафедри металознавства та термічної обробки 
металів (Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України). (186/5)

Карпаш Андрій Михайлович, директор ТОВ «На-
уково-виробнича фірма «Зонд»: «Удосконалення методів 
контролю напруженого стану металоконструкцій довго-
тривалої експлуатації (на прикладі АГНКС)» (05.15.13 – 
трубопровідний транспорт, нафтогазосховища). Спецрада 
Д 20.052.04 в Івано-Франківському національному техніч-
ному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Іва-
но-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (03422) 4-22-64). 
Науковий керівник – Тацакович Н. Л., кандидат тех. наук, 
директор (ТОВ «РОН-ТЕХ»). Опоненти: Говдяк Р. М., док-
тор тех. наук, генеральний директор (Інжинірингова ком-
панія «Машекспорт»); Драгілєв А. В., кандидат тех. наук, 
директор (ПП «Інжинірингові технології»). (180/5)

Жовтуля Любомир Ярославович, науковий співробіт-
ник НДІ нафтогазової енергетики і екології Івано-Франків-
ського національного технічного університету нафти і газу: 
«Удосконалення методу діагностики підземних нафтога-

зопроводів шляхом оцінки їх напружено-деформованого 
стану» (05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтога-
зосховища). Спецрада Д 20.052.04 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу МОН 
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; 
тел. (03422) 4-22-64). Науковий керівник – Карпаш О. М., 
доктор тех. наук, професор кафедри енергетичного ме-
неджменту та технічної діагностики (Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу). Опонен-
ти: Банахевич Ю. В., доктор тех. наук, начальник відділу 
експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів 
(Філія «Оператор газотранспортної системи» ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ»); Драгілєв А. В., кандидат тех. наук, директор 
(ПП «Інжинірингові технології»). (181/5)

Радзінська Юлія Борисівна, старший викладач кафе-
дри земельного адміністрування та геоінформаційних 
систем Харківського національного університету місь-
кого господарства імені О. М. Бекетова: «Метод і моде-
лі визначення інвестиційної привабливості земель міст» 
(05.24.04 – кадастр та моніторинг земель). Спецрада К 
64.089.05 у Харківському національному університеті 
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 
707-31-04). Науковий керівник – Мамонов К. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри земельного ад-
міністрування та геоінформаційних систем (Харківський 
національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова). Опоненти: Перович Л. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри кадастру територій 
(Інститут геодезії Національного університету «Львівська 
політехніка»); Паламар А. Ю., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри геодезії (ДВНЗ «Криворізький національний уні-
верситет»). (182/5)

Зуб Наталія Олегівна, старший викладач кафедри хар-
чових технологій Львівського торговельно-економічного 
університету: «Удосконалення технології спиртової браж-
ки з використанням електрохімічно активованої води» 
(05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів 
бродіння). Спецрада К 26.378.01 в Інституті продовольчих 
ресурсів НАН України (02002, м. Київ, вул. Євгена Свер-
стюка, 4-а; тел. (044) 517-08-59). Науковий керівник – Па-
ляниця Л. Я., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри 
технології органічних продуктів (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Леван-
довський Л. В., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри технології і організації ресторанного господарства 
(Київськи національний торговельно-економічний універ-
ситет МОН України); Кириленко Р. Г., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння 
і виноробства (Національний університет харчових техно-
логій МОН України). (192/5)

Пригара Михайло Петрович, викладач кафедри про-
грамного забезпечення систем ДВНЗ «Ужгородський 
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національний університет»: «Захищена система техніч-
ної підтримки процесів дистанційного волевиявлення» 
(05.13.21 – системи захисту інформації). Спецрада Д 
26.062.17 у Національному авіаційному університеті МОН 
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 
1; тел. (044) 406-70-22). Науковий керівник – Вишня-
ков В. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри кі-
бернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії (Київський 
національний університет будівництва і архітектури). Опо-
ненти: Шелест М. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри комп’ютерної техніки та програмування (Міжна-
родний технологічний університет «Миколаївська політех-
ніка»); Цуркан В. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
кібербезпеки та застосування автоматизованих інформа-
ційних систем і технологій (Інститут спеціального зв’язку 
та захисту інформації Національного технічного універси-
тету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»). (198/5)

Ковтун Марія Григорівна, аспірант кафедри безпеки 
інформаційних технологій Національного авіаційного уні-
верситету: «Методи удосконалення арифметичних опе-
рацій у полях, кільцях та алгебраїчних кривих для крип-
тографічних застосувань» (05.13.21 – системи захисту 
інформації). Спецрада Д 26.062.17 у Національному авіа-
ційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-70-22). Науковий 
керівник – Гнатюк С. О., доктор тех. наук, доцент, доцент 
кафедри безпеки інформаційних технологій (Національ-
ний авіаційний університет). Опоненти: Смірнов О. А., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки 
та програмного забезпечення (Центральноукраїнський на-
ціональний технічний університет); Кузнецов О. О., доктор 
тех. наук, професор, заступник декана з організації набо-
ру студентів (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). (199/5)

Паньков Дмитро Васильович, аспірант кафедри авто-
матизації та інтелектуальних систем керування Національ-
ного університету харчових технологій: «Автоматизоване 
управління технологічним комплексом хлібопекарського 
виробництва на основі методів кваліметрії» (05.13.07 – 
автоматизація процесів керування). Спецрада К 26.058.05 
у Національному університеті харчових технологій МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 
289-01-02). Науковий керівник – Кишенько В. Д., канди-
дат тех. наук, доцент, професор кафедри автоматизації та 
інтелектуальних систем керування (Національний універ-
ситет харчових технологій). Опоненти: Жученко А. І., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації 
хімічних виробництв (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»); Решетюк В. М., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри автоматики та робототехнічних систем імені ака-
деміка І. І. Мартиненка (Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України). (202/5)

Захарченко Тарас Леонідович, консультант з розробки 
програмного забезпечення ФОП «Захарченко Тарас Лео-
нідович»: «Композитосутнісні моделі адаптивних процесо-
нальних середовищ» (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 – Редько І. В., доктор тех. наук, профе-
сор кафедри конструювання електронно-обчислювальної 
апаратури (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»). Опоненти: Стрижак О. Є., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи (Національний центр «Мала академія наук Украї-
ни»); Олецький О. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
інформатики, доцент кафедри мультимедійних систем 
(Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія»). (225/5)

Хорольський Андрій Олександрович, аспірант Інсти-
туту фізики гірничих процесів НАН України: «Оцінка та 
підвищення надійності технології розробки вугільних ро-
довищ на основі оптимізації параметрів видобувних комп-
лексів» (05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних 
копалин). Спецрада Д 11.184.02 в Інституті фізики гірни-
чих процесів НАН України (49600, м. Дніпро, вул. Сімферо-
польська, 2-а; тел. (0562) 46-32-82). Науковий керівник – 
Гріньов В. Г., доктор тех. наук, професор, директор (Ін-
ститут фізики гірничих процесів НАН України). Опоненти: 
Софійський К. К., доктор тех. наук, професор, завідувач 
відділу проблем технології підземної розробки вугільних 
родовищ (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. По-
лякова НАН України); Мамайкін О. Р., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри підземної розробки родовищ (ДВНЗ «На-
ціональний гірничий університет» МОН України). (226/5)

Туркіна Вікторія Валентинівна, асистент кафедри ме-
неджменту Національного аерокосмічного університету 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-
тут»: «Теоретико-ігровий підхід до організації коаліційної 
взаємодії об’єктів Інтернету речей з урахуванням довіри та 
репутації» (05.13.06 – інформаційні технології). 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. 
(057) 315-10-56). Науковий керівник – Вартанян В. М., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
(Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут» МОН Укра-
їни). Опоненти: Голуб С. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рі-
шень (Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького МОН України); Корабльов М. М., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри електронних об-
числювальних машин (Харківський національний універ-
ситет радіоелектроніки МОН України). (227/5)
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Мохаммаді Фархаді Рахман, тимчасово не працює: 
«Робастне керування безпілотним літальним апаратом 
при малих швидкостях» (05.13.03 – системи та процеси 
керування). Спецрада Д 64.062.01 у Національному аеро-
космічному університеті імені М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, 
вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керів-
ник – Кортунов В. І., доктор тех. наук, професор, зовніш-
ній професор (Інститут фізики Цзіліньського університету, 
КНР). Опоненти: Азарсков В. М., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри аерокосмічних систем управлін-
ня (Національний авіаційний університет МОН України); 
Успенський В. Б., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри автоматичного управління рухом (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України). (228/5)

Борисов Віктор Михайлович, інженер ІІ категорії кафе-
дри інформаційних технологій Національного лісотехніч-
ного університету України: «Удосконалення експеримен-
тальних методів визначення вологості деревини у техно-
логічних процесах» (05.23.06 – технологія деревообробки, 
виготовлення меблів та виробів з деревини). Спецрада Д 
35.072.04 у Національному лісотехнічному університеті 
України МОН України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чу-
принки, 103; тел. (032) 237-80-94). Науковий керівник – 
Кенс І.-Р. Р., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
(Національний лісотехнічний університет України). Опо-
ненти: Куцик А. С., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри електромехатроніки і комп’ютеризованих елек-
тромеханічних систем (Національний університет «Львів-
ська політехніка»); Сірко З. С., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України). (246/5)

Рокунь Роман Оександрович, інженер ІІ категорії ка-
федри інформаційних технологій Національного лісо-
технічного університету України: «Розроблення ресурсо-
ощадної технології сушіння дров» (05.23.06 – технологія 
деревообробки, виготовлення меблів та виробів з дере-
вини). Спецрада Д 35.072.04 у Національному лісотехніч-
ному університеті України МОН України (79057, м. Львів, 
вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 237-80-94). На-
уковий керівник – Білей П. В., доктор тех. наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних 
будівельних виробів (Національний лісотехнічний універ-
ситет України). Опоненти: Лабай В. Й., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри теплогазопостачання і 
вентиляції (Національний університет «Львівська полі-
техніка»); Іван Клемент, доцент PhD, завідувач кафедри 
механічної технології деревини (Технічний університет, 
м. Зволен, Словаччина). (247/5)

Салабай Ірина Іванівна, асистент кафедри техноло-
гій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та 
паперу Національного лісотехнічного університету Укра-
їни: «Розроблення режимів склеювання шпону на основі 
клейових композицій з використанням обігових вод ви-
робництва волокнистих плит» (05.23.06 – технологія дере-
вообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини). 
Спецрада Д 35.072.04 у Національному лісотехнічному уні-
верситеті України МОН України (79057, м. Львів, вул. Ге-
нерала Чупринки, 103; тел. (032) 237-80-94). Науковий ке-
рівник – Бехта П. А., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технологій деревинних композиційних матеріа-
лів, целюлози та паперу (Національний лісотехнічний уні-
верситет України). Опоненти: Пінчевська О. О., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технологій та дизайну 
виробів з деревини (Національний університет біоресур-
сів і природокористування України); Томаш Кристоф’як, 
кандидат наук (dr. eng.), викладач відділення склеювання 
та опорядження деревини кафедри технології деревинних 
композиційних матеріалів (Природничий університет у По-
знані, Польща). (248/5)

Бегін Сергій Васильович, директор ПП «ІНТЕРЕНЕРГО-
ІНВЕСТ»: «Підвищення ефективності і надійності експлуа-
тації газомотокомпресорів в умовах компресорних станцій 
підземних сховищ газу» (05.15.13 – трубопровідний тран-
спорт, нафтогазосховища). Спецрада Д 20.052.04 в Івано-
Франківському національному технічному університеті 
нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Карпатська, 15; тел. (03422) 4-22-64). Науковий ке-
рівник – Грудз Я. В., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри логістичної інфраструктури нафтогазового 
комплексу (Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу). Опоненти: Говдяк Р. M., доктор 
тех. наук, генеральний директор (Інжинірингова компанія 
«Машекспорт»); Костів В. В., кандидат тех. наук, головний 
інженер (Управління магістральних газопроводів «При-
карпаттрансгаз»). (249/5)

Федорович Ігор Ярославович, заступник начальни-
ка філії БМФ «Укргазпромбуд» БМУ-4: «Оцінювання не-
безпеки руйнування магістральних газопроводів з ви-
явленими поверхневими тріщиноподібними дефектами» 
(05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосхови-
ща). Спецрада Д 20.052.04 в Івано-Франківському націо-
нальному технічному університеті нафти і газу МОН Укра-
їни (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. 
(0342) 72-47-16). Науковий керівник – Грабовський Р. С., 
доктор тех. наук, професор кафедри будівельної механі-
ки (Івано-Франківський національний технічний універ-
ситет нафти і газу). Опоненти: Говдяк Р. М., доктор тех. 
наук, генеральний директор (Інжинірингова компанія 
«Машекспорт»); Кичма А. О., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри технічної механіки та динаміки машин (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). (250/5)
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Чепурна Світлана Миколаївна, асистент кафедри місь-
кого будівництва Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова: «Бетони під-
вищеної водонепроникності і корозійної стійкості з добав-
кою високодисперсної крейди» (05.23.05 – будівельні ма-
теріали та вироби). Спецрада Д 64.820.02 в Українському 
державному університеті залізничного транспорту МОН 
України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 
730-10-70). Науковий керівник – Борзяк О. С., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри будівельних матеріалів, 
конструкцій і споруд (Український державний університет 
залізничного транспорту). Опоненти: Костюк Т. О., доктор 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри будівельних матеріа-
лів і виробів (Харківський національний університет будів-
ництва та архітектури МОН України); Бєліченко О. А., кан-
дидат тех. наук, старший науковий співробітник кафедри 
технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії (Харків-
ський національний автомобільно-дорожній університет 
МОН України). (255/5)

Степанова Вікторія Сергіївна, асистент кафедри тех-
нології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської 
національної академії харчових технологій: «Розробка тех-
нологій напоїв і соусної продукції на основі горіхоплідної 
та насіннєвої сировини» (05.18.16 – технологія харчової 
продукції). Спецрада 41.088.02 в Одеській національній 
академії харчових технологій МОН України (65039, м. Оде-
са, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий ке-
рівник – Д’яконова А. К., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу (Одеська 
національна академія харчових технологій). Опоненти: 
Головко М. П., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри товарознавства в митній справі (Харківський дер-
жавний університет харчування та торгівлі); Гавриш А. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри готельно-рес-
торанної справи (Національний університет харчових тех-
нологій). (256/5)

Нешта Анна Олександрівна, викладач-стажист ка-
федри технології машинобудування, верстатів та інстру-
ментів Сумського державного університету: «Технологія 
оброблення внутрішніх різей методом безцентроїдного 
огинання» (05.02.08 – технологія машинобудування). 
Спецрада Д 26.002.11 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 – 
Криворучко Д. В., доктор тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри технології машинобудування, верстатів та інструмен-
тів (Сумський державний університет). Опоненти: Пасіч-
ник В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
інтегрованих технологій машинобудування (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Пермяков О. А., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри технології маши-
нобудування та металорізальних верстатів (Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут»). (266/5)

Міщенко Олександр Сергійович, асистент кафедри 
автоматизації проектування обчислювальної техніки Хар-
ківського національного університету радіоелектроніки: 
«Моделі і методи кіберфізичного комп’ютингу для цифро-
вого моніторингу та хмарного управління університетом» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецра-
да Д 64.052.01 у Харківському національному університеті 
радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 14; тел. (057) 702-13-54). Науковий керівник – Ха-
ханов В. І., доктор тех. наук, професор, головний науковий 
співробітник, професор кафедри автоматизації проекту-
вання обчислювальної техніки (Харківський національний 
університет радіоелектроніки). Опоненти: Дрозд О. В., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних 
інтелектуальних систем та мереж (Одеський національний 
політехнічний університет МОН України); Мірошник М. А., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри спеці-
алізованих комп’ютерних систем (Український держав-
ний університет залізничного транспорту МОН України). 
(279/5)

Ємельянов Ігор Валерійович, науковий співробітник 
кафедри автоматизації проектування обчислювальної 
техніки Харківського національного університету радіое-
лектроніки: «Моделі та методи кубітного тестування циф-
рових пристроїв на основі memory-driven структур даних» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецра-
да Д 64.052.01 у Харківському національному університеті 
радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 14; тел. (057) 702-13-54). Науковий керівник – Ха-
ханов В. І., доктор тех. наук, професор, головний науковий 
співробітник, професор кафедри автоматизації проекту-
вання обчислювальної техніки (Харківський національний 
університет радіоелектроніки). Опоненти: Дрозд О. В., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри спеціа-
лізованих комп’ютерних систем (Одеський національний 
політехнічний університет МОН України); Мірошник М. А., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри спеці-
алізованих комп’ютерних систем (Український держав-
ний університет залізничного транспорту МОН України). 
(280/5)

Фурман В’ячеслав Костянтинович, учбовий майстер 
кафедри інженерії поверхні Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»: «Підвищення експлуатаційних 
властивостей плазмових покриттів із застосуванням на-
нодисперсних порошків» (05.03.06 – зварювання та спо-
ріднені процеси і технології). Спецрада Д 26.002.15 у На-
ціональному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-82-62). Науковий керівник – Смирнов І. В., доктор тех. 
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наук, професор, завідувач кафедри інженерії поверхні 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опонен-
ти: Петров С. В., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник (Інститут газу 
НАН України); Яровицин О. В., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник (Інститут електрозварювання імені 
Є. О. Патона НАН України). (281/5)

Крупич Роман Олегович, асистент кафедри машино-
будування Львівського національного аграрного універ-
ситету: «Обґрунтування параметрів ручного віброударного 
струшувача волоських горіхів» (05.05.11 – машини і за-
соби механізації сільськогосподарського виробництва). 
Спецрада К 36.814.03 у Львівському національному аграр-
ному університеті МОН України (80381, м. Дубляни, вул. 
В. Великого, 1; тел. (032) 224-29-04). Науковий керівник – 
Шевчук Р. С., кандидат тех. наук, доктор с.-г. наук, доцент, 
доцент кафедри автомобілів та тракторів (Львівський на-
ціональний аграрний університет). Опоненти: Дідух В. Ф., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інженер-
ного та комп’ютерного забезпечення агропромислового 
комплексу (Луцький національний технічний університет); 
Цуркан О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
процесів та обладнання переробних і харчових виробництв 
імені професора П. С. Берника (Вінницький національний 
аграрний університет). (284/5)

Баган Світлана Олександрівна, викладач кафедри за-
гальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації Національного фарма-
цевтичного університету: «Система експрес-діагностики 
гестозу вагітних» (05.11.17 – біологічні та медичні при-
лади і системи). Спецрада К 64.052.05 у Харківському на-
ціональному університеті радіоелектроніки МОН України 
(61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). 
Науковий керівник – Мустецов М. П., кандидат тех. наук, 
професор, професор кафедри фізичної та біомедичної 
електроніки та комплексних інформаційних технологій 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на). Опоненти: Злепко С. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри біомедичної інженерії (Вінницький на-
ціональний технічний університет); Піротті Є. Л., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної ма-
тематики і аналізу даних (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). (289/5)

Романів Василь Михайлович, доцент кафедри інфор-
маційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського на-
ціонального технічного університету нафти і газу: «Удо-
сконалення оптичного методу оцінювання енергетичних 
параметрів природного газу» (05.01.02 – стандартизація, 
сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада Д 
64.827.01 у ННЦ «Інститут метрології» Мінекономрозвит-
ку України (61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 42; тел. 
(057) 700-34-09). Науковий керівник – Чеховський С. А., 

кандидат тех. наук, професор, завідувач кафедри інфор-
маційно-вимірювальної техніки (Івано-Франківський на-
ціональний технічний університет нафти і газу). Опоненти: 
Большаков В. Б., доктор тех. наук, заслужений діяч науки і 
техніки України, віце-президент Академії метрології Укра-
їни, заслужений метролог Євро-Азійського співробітни-
цтва державних метрологічних установ, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник (ННЦ «Ін-
ститут метрології»); Кузь М. В., доктор тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри інформаційних технологій та програм-
ної інженерії (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). (300/5)

Тарасенко Денис Анатолійович, фізична особа-підпри-
ємець: «Метод ефективного кодування відеопотоку для 
бортових інфокомунікаційних технологій» (05.13.06 – ін-
формаційні технології). Спецрада К 73.052.04 у Черкась-
кому державному технологічному університеті МОН Укра-
їни (18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 
71-00-92). Науковий керівник – Бараннік В. В., доктор тех. 
наук, професор, начальник кафедри бойового застосу-
вання та експлуатації АСУ (Харківський національний уні-
верситет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба). Опоненти: 
Шостак І. В., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри інженерії програмного забезпечення (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інститут»); Двухглавов Д. Е., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри програмної інженерії та 
інформаційних технологій управління (Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут»). 
(301/5)

Малішевська Аліна Сергіївна, аспірант кафедри колії 
та колійного господарства Українського державного уні-
верситету залізничного транспорту: «Вплив рівня горизон-
тальних поперечних сил на ресурси роботи рейок в умовах 
Харківського метрополітену» (05.22.06 – залізнична ко-
лія). Спецрада К 26.820.01 у Державному університеті інф-
раструктури та технологій МОН України (04071, м. Київ, 
вул. Кирилівська, 9; тел. (044) 463-74-70). Науковий ке-
рівник – Даренський О. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри колії та колійного господарства (Укра-
їнський державний університет залізничного транспорту). 
Опоненти: Курган Д. М., доктор тех. наук, доцент, доцент 
кафедри колії та колійного господарства (Дніпропетров-
ський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка Всеволода Лазаряна); Бойко В. Д., канди-
дат тех. наук, доцент, доцент кафедри залізничної колії та 
колійного господарства (Державний університет інфра-
структури та технологій). (315/5)

Захаров Артем Вячеславович, молодший науковий 
співробітник відділу науково-технічної інформації та 
патентно-ліцензійної роботи Національного технічно-
го університету «Харківський політехнічний інститут»: 
«Радіопрозорі керамічні матеріали на основі системи 
SrO – А12О3 – SiО2» (05.17.11 – технологія тугоплавких не-
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металічних матеріалів). Спецрада Д 64.050.03 у Національ-
ному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 
2; тел. (057) 706-66-65). Науковий керівник – Лісачук Г. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач НДЧ, професор ка-
федри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут»). Опоненти: Геворкян Е. С., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри якості, стандартизації, 
сертифікації та технології виготовлення матеріалів (Укра-
їнський державний університет залізничного транспорту); 
Карасик О. В., кандидат тех. наук, доцент, завідувач аспі-
рантурою та докторантурою, доцент кафедри хімічної тех-
нології кераміки та скла (ДВНЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет»). (321/5)

Поліщук Валентина Юріївна, асистент кафедри промис-
лової біотехнології Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»: «Розробка технології виробництва рибофла-
віну і ефірної олії, що продукуються Eremothecium ashbyi 
Guill.» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28 
у Національному технічному університеті України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-82-62). Науковий керівник – Дуган О. М., доктор біол. 
наук, професор, декан факультету біотехнології і біотех-
ніки (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України). Опоненти: Прибильський В. Л., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри біотехнології продуктів 
бродіння і виноробства (Національний університет харчо-
вих технологій МОН України); Поєдинок Н. Л., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу клітинної біології і біотехнології (ДУ 
«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН Украї-
ни»). (322/5)

Данильченко Дмитро Олексійович, асистент кафедри 
передачі електричної енергії Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут»: «Захист 
ліній електропередавання з захищеними проводами від 
прямих ударів блискавки» (05.14.02 – електричні станції, 
мережі і системи). Спецрада К 64.050.06 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України (61001, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. 
(057) 706-32-23). Науковий керівник – Шевченко С. Ю., 
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри передачі 
електричної енергії (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Леж-
нюк П. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
електричних станцій та систем (Вінницький національний 
технічний університет); Чернюк А. М., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри фізики, електроніки та електро-
енергетики (Українська інженерно-педагогічна академія). 
(329/5)

Безсонов Євген Миколайович, викладач кафедри еко-
логії та природокористування Чорноморського національ-
ного університету імені Петра Могили: «Визначення рівня 
екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетич-
ного відгуку біотичних компонентів водних екосистем» 
(21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада К 35.052.22 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-32-18). Науковий керівник – Андрєєв В. І., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри екології та природо-
користування (Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили МОН України). Опоненти: Погребен-
ник В. Д., доктор тех. наук, професор кафедри екологіч-
ної безпеки та природоохоронної діяльності (Національ-
ний університет «Львівська політехніка» МОН України); 
Петрук Р. В., кандидат тех. наук, доцент кафедри екології 
та екологічної безпеки (Вінницький національний техніч-
ний університет МОН України). (333/5)

Клименко Діна Володимирівна, старший викладач 
кафедри вищої математики ДВНЗ «Національний гірни-
чий університет» МОН України: «Закономірності проявів 
та сейсмоакустичний прогноз газодинамічних явищ при 
відпрацюванні вугільних пластів» (05.15.09 – геотехнічна 
і гірнича механіка). Спецрада Д 08.080.04 у ДВНЗ «На-
ціональний гірничий університет» МОН України (49005, 
м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19; тел. 47-24-
11). Науковий консультант – Сдвижкова О. О., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри вищої математики 
(ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН Украї-
ни). Опоненти: Калугіна Н. О., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, вчений секретар (Інститут фізики 
гірничих процесів НАН України); Макеєв С. Ю., кандидат 
тех. наук, старший науковий співробітник, старший на-
уковий співробітник відділу проблем розробки родовищ 
на великих глибинах (Інститут геотехнічної механіки імені 
М. С. Полякова НАН України). (337/5)

Ковба Владислав Валерійович, аспірант ДВНЗ «При-
дніпровська державна академія будівництва та архітек-
тури»: «Перерозподіл зусиль в пальовому фундаменті з 
урахуванням послідовного навантаження його складових 
елементів» (05.23.02 – основи і фундаменти). Спецрада 
Д 08.085.01 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури» МОН України (49600, м. Дні-
про, вул. Чернишевського, 24-а; тел. (0562) 46-44-51). На-
уковий керівник – Сєдін В. Л., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри основ і фундаментів (ДВНЗ «Придні-
провська державна академія будівництва та архітектури» 
МОН України). Опоненти: Бойко І. П., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри основ і фундаментів (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України); Маєвська І. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри будівництва, міського господарства та архітекту-
ри (Вінницький національний технічний університет МОН 
України). (338/5)
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Ткач Таїсія Вячеславівна, асистент кафедри плануван-
ня і організації виробництва ДВНЗ «Придніпровська дер-
жавна академія будівництва та архітектури»: «Удоскона-
лення методів оцінки управлінської реалізованості кален-
дарних планів зведення об’єктів будівництва» (05.23.08 – 
технологія та організація промислового та цивільного 
будівництва). Спецрада Д 08.085.01 у ДВНЗ «Придніпров-
ська державна академія будівництва та архітектури» МОН 
України (49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а; тел. 
(0562) 46-44-51). Науковий керівник – Млодецький В. Р., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту, управління проектами і логістики (ДВНЗ «Придні-
провська державна академія будівництва та архітектури» 
МОН України). Опоненти: Поколенко В. О., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри менеджменту в будів-
ництві (Київський національний університет будівництва 
і архітектури МОН України); Доненко І. В., кандидат тех. 
наук, доцент кафедри будівельного виробництва та управ-
ління проектами (Запорізький технічний університет МОН 
України). (339/5)

Дибач Олексій Михайлович, заступник директора з на-
укових питань ДП «Державний НТЦ з ядерної та радіацій-
ної безпеки» Державної інспекції ядерного регулювання 
України і НАН України: «Методи оцінювання невизначе-
ностей для підвищення адекватності імовірнісного аналізу 
безпеки об’єктів атомної енергетики» (01.05.02 – матема-
тичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада 
Д 26.185.01 в Інституті проблем моделювання в енерге-
тиці імені Г. Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ, вул. 
Генерала Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63). Науковий 
керівник – Носовський А. В., доктор тех. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, директор (Інститут проб-
лем безпеки атомних електростанцій НАН України). Опо-
ненти: Комаров Ю. О., доктор тех. наук, провідний інже-
нер відділу теплотехнічних процесів і аварійних режимів 
(Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр» ДП 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енерго-
атом»); Артемчук В. О., кандидат тех. наук, старший на-
уковий співробітник відділу моделювання енергетичних 
процесів і систем (Інститут проблем моделювання в енер-
гетиці імені Г. Є. Пухова НАН України). (348/5)

Шевченко Ірина Анатоліївна, науковий співробітник 
відділу екології водних екосистем та охорони вод, ла-
бораторії моніторингу та охорони вод Інституту водних 
проблем і меліорації НААН України: «Визначення гідро-
екологічного стану водосховищ України з використанням 
дистанційних методів моніторингу» (06.01.02 – сільсько-
господарські меліорації). Спецрада Д 26.362.01 в Інституті 
водних проблем і меліорації НАН України (03022, м. Київ, 
вул. Васильківська, 37; тел. (044) 257-40-30, 257-12-69). 
Науковий керівник – Вишневський В. І., доктор географ. 
наук, головний науковий співробітник (Інститут водних 
проблем і меліорації НААН України). Опоненти: Трофим-
чук О. М., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, директор (Інститут телекомунікацій і гло-
бального інформаційного простору); Корбутяк В. М., кан-
дидат тех. наук, доцент кафедри землеустрою, моніторин-
гу земель та геоінформатики (Національний університет 
водного господарства та природокористування). (376/5)

Тютюкова Дар’я Олександрівна, молодший науковий 
співробітник науково-дослідного сектору Харківсько-
го державного університету харчування та торгівлі МОН 
України: «Технологія напівфабрикатів з сиру кисломолоч-
ного на основі молока з регульованим складом сольової 
системи» (05.18.16 – технологія харчової продукції). Спец-
рада Д 64.088.01 у Харківському державному університеті 
харчування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. 
Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий керів-
ник – Гринченко Н. Г., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри технології м’яса (Харківський державний уні-
верситет харчування та торгівлі МОН України). Опоненти: 
Юдіна Т. І., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
технології і організації ресторанного господарства (Київ-
ський національний торговельно-економічний університет 
МОН України); Гурський П. В., кандидат тех. наук, доцент, 
професор кафедри обладнання та інжинірингу перероб-
них і харчових виробництв (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка МОН України). (379/5)

Нечепуренко Кристина Борисівна, майстер виробничо-
го навчання Харківського торговельно-економічного коле-
джу Київського національного торговельно-економічного 
університету МОН України: «Технологія виробів м’ясних 
посічених з використанням термостабільної пружної 
емульсії на основі натрію альгінату» (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 керівник – Пивоваров П. П., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри технології харчу-
вання (Харківський державний університет харчування та 
торгівлі МОН України). Опоненти: Капліна Т. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної 
та курортної справи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі»); Мацук Ю. А., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара 
МОН України). (380/5)

Пушка Ольга Сергіївна, асистент кафедри готельно-
ресторанної справи Національного університету харчових 
технологій: «Удосконалення технології напівфабрикату 
для супів-пюре» (05.18.16 – технологія харчової продук-
ції). Спецрада Д 26.058.07 у Національному університеті 
харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 68; тел. (044) 289-96-00). Науковий ке-
рівник – Гавриш А. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри готельно-ресторанної справи (Національний уні-
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верситет харчових технологій МОН України). Опоненти: 
Кравченко М. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технології і організації ресторанного господар-
ства (Київський національний торговельно-економічний 
університет МОН України); Салавеліс А. Д., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри технології ресторанного і 
оздоровчого харчування (Одеська національна академія 
харчових технологій МОН України). (381/5)

Бардадим Юлія Володимирівна, молодший науковий 
співробітник Інституту хімії високомолекулярних спо-
лук НАН України: «Вплив магнітного та електричного по-
лів на структуру і властивості епоксидних композитів» 
(05.17.06 – технологія полімерних та композиційних ма-
теріалів). Спецрада Д 08.078.02 у ДВНЗ «Український дер-
жавний хіміко-технологічний університет» МОН України 
(49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; тел. (0562) 47-38-79). 
Науковий керівник – Віленський В. О., доктор хім. наук, 
професор, пенсіонер. Опоненти: Сухий К. М., доктор тех. 
наук, професор, декан факультету технології органічних 
речовин та біотехнологій (ДВНЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет»); Скорохода В. Й., док-
тор тех. наук, професор, директор (Інститут хімії та хіміч-
них технологій), професор кафедри хімічної технології і 
переробки пластмас (Національний університет «Львів-
ська політехніка»). (391/5)

Гриднєва Тетяна Василівна, старший викладач кафе-
дри процесів і апаратів та загальної хімічної технології 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний уні-
верситет»: «Одержання аморфного силіцій(IV) оксиду 
підвищеної чистоти з рисового лушпиння» (05.17.01 – 
технологія неорганічних речовин). Спецрада Д 08.078.02 
у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет» МОН України (49005, м. Дніпро, просп. Га-
гаріна, 8; тел. 47-38-96). Науковий керівник – Кравчен-
ко О. В., доктор тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, завідувач кафедри процесів, апаратів та загальної 
хімічної технології, проректор з педагогічної роботи та 
комплексного розвитку (ДВНЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет»). Опоненти: Савен-
ков А. С., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та еко-
логії (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»); Корчуганова О. М., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри хімії та охорони праці 
(Східноукраїнський національний університет імені Воло-
димира Даля). (392/5)

Лімарь Ігор Валерійович, науковий співробітник на-
уково-дослідного сектору ентомоакарифагів захищеного 
ґрунту № 1 – 2 НДВ промислової ентомології № 1 Інженер-
но-технологічного інституту «Біотехніка» НААН України: 
«Криптографічний захист системи електронного голосу-
вання з використанням протоколів квантової криптогра-
фії» (05.13.21 – системи захисту інформації). Спецрада Д 

41.816.02 в Одеській національній академії зв’язку імені 
О. С. Попова МОН України (65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 
1; тел. (048) 723-22-44, 705-04-54). Науковий керівник – 
Васіліу Є. В., доктор тех. наук, професор, директор (ННІ 
«Радіо, телебачення та інформаційна безпека» Одесь-
кої національної академії зв’язку імені О. С. Попова МОН 
України). Опоненти: Горбенко І. Д., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри безпеки інформаційних сис-
тем і технологій (Харківській національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України); Гнатюк С. О., доктор 
тех. наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформацій-
них технологій (Національний авіаційний університет МОН 
України). (394/5)

Бєляєв Олексій Володимирович, асистент кафедри ме-
діаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем 
Харківського національного університету радіоелектроніки 
МОН України: «Удосконалення методів обробки сигналів 
та зображень у мультимедійних стрілецьких тренажерах» 
(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: Пащенко Р. Е., доктор тех. 
наук, професор, старший науковий співробітник відділу 
дистанційного зондування Землі (Інститут радіофізики та 
електроніки імені О. Я. Усикова НАН України); Жила С. С., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри аерокосмічних раді-
оелектронних систем (Національний аерокосмічний уні-
верситет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» МОН України). (471/5)

Булана Тетяна Михайлівна, асистент кафедри мате-
матичного забезпечення електронних обчислювальних 
машин Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара: «Інформаційні технології моніторингу 
й оцінки ефективності діагностування стану технічних 
та кардіосистем» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада К 08.051.01 у Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-01). На-
укові керівники: Засядько А. А., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри менеджменту та інформацій-
них технологій (Черкаський інститут ДВНЗ «Університет 
банківської справи»); Колесник Т. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»). Опоненти: Мороз Б. І., доктор тех. наук, про-
фесор, декан технічного факультету (Університет митної 
справи та фінансів МОН України); Гнатушенко В. В., док-
тор тех. наук, доцент, професор кафедри інформаційних 
технологій і систем (Національна металургійна академія 
України). (472/5)
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Назарук Марія Володимирівна, викладач кафедри 
інформатики та прикладної математики Рівненського 
державного гуманітарного університету: «Інформаційні 
технології моделювання освітнього соціокомунікаційного 
середовища великого міста» (05.13.06 – інформаційні тех-
нології). Спецрада Д 35.052.14 у Національному універси-
теті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науковий ке-
рівник – Пасічник В. В., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри інформаційних систем та мереж (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Сеньківський В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій 
(Українська академія друкарства МОН України); Федоро-
вич О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
інформаційних управляючих систем (Національний аеро-
космічний університет імені М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут» МОН України). (473/5)

Федевич Ольга Юріївна, асистент кафедри автома-
тизованих систем управління Національного універси-
тету «Львівська політехніка»: «Інформаційна технологія 
аналізу та прогнозування трафіку в комп’ютерних мере-
жах» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 
35.052.14 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; 
тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Дронюк І. М., 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри авто-
матизованих систем управління (Національний універси-
тет «Львівська політехніка»). Опоненти: Тимченко О. В., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри автома-
тизації та комп’ютерних технологій (Українська академія 
друкарства МОН України); Лисенко С. М., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та 
системного програмування (Хмельницький національний 
університет МОН України). (474/5)

Косован Григорій Васильович, асистент кафедри ра-
діотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького на-
ціонального університету імені Юрія Федьковича: «Синтез 
генераторів псевдовипадкових послідовностей із неліній-
ною динамікою для захисту інформації в телекомунікацій-
них системах» (05.13.21 – системи захисту інформації). 
Спецрада Д 41.816.02 в Одеській національній академії 
зв’язку імені О. С. Попова МОН України (65029, м. Одеса, 
вул. Кузнечна, 1; тел. (048) 723-22-44, 705-04-54). Науко-
вий керівник – Кушнір М. Я., кандидат фіз.-мат. наук, до-
цент, доцент кафедри радіотехніки та інформаційної без-
пеки (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича МОН України). Опоненти: Корчинський В. В., 
доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри інформаційної 
безпеки та передачі даних (Одеська національна академія 
зв’язку імені О. С. Попова МОН України); Толюпа С. В., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри кібернетики 
та захисту інформації (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка). (494/5)

Дружинін Максим Андрійович, аспірант кафедри ор-
ганізації та управління будівництва Київського національ-
ного університету будівництва і архітектури: «Організація 
будівельного девелопменту в проектах рекреаційно-про-
дуктивного відновлення територій» (05.23.08 – технологія 
та організація промислового та цивільного будівництва). 
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 – Чернишев Д. О., кандидат тех. 
наук, доцент, перший проректор (Київський національний 
університет будівництва і архітектури МОН України). Опо-
ненти: Шатов С. В., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри будівельних та дорожніх машин (ДВНЗ «Придні-
провська державна академія будівництва і архітектури» 
МОН України); Шумаков І. В., кандидат тех. наук, профе-
сор, доцент, завідувач кафедри технології будівельного 
виробництва (Харківський національний університет бу-
дівництва та архітектури МОН України). (556/5)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Тютюнник Наталія Вікторівна, в. о. завідувача лабо-

раторії родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Со-
коловського» НАН України: «Вплив гіпсометричного рівня 
місцевості на параметри зволоження як фактора форму-
вання властивостей та родючості чорноземів звичайних» 
(06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика). Спецрада 
Д 64.354.01 у ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О. Н. Соколовського» НААН України (61024, м. Хар-
ків, вул. Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий 
керівник – Соловей В. Б., кандидат с.-г. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу ґрунтових ресурсів 
(ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Со-
коловського»). Опоненти: Чорний С. Г., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії 
(Миколаївський національний аграрний університет); Ача-
сов А. Б., доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри 
геодезії, картографії та геоінформатики (Харківський на-
ціональний аграрний університет імені В. В. Докучаєва). 
(37/5)

Устименко Олексій Васильович, директор Дослідної 
станції лікарських рослин Інституту агроекології і приро-
докористування НААН України: «Агроекологічний стан се-
літебних територій в зоні розташування свинокомплексів» 
(03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 у Дослідній 
станції лікарських рослин Інституту агроекології і приро-
докористування НААН України (37535, Полтавська обл., 
с. Березоточа, вул. Леніна, 16-а; тел. (05361) 9-01-10). На-
уковий керівник – Палапа Н. В., доктор с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач сектору розвитку сіль-
ських територій відділу економіки природокористування 
в агросфері (Інститут агроекології і природокористуван-
ня НААН України). Опоненти: Жукорський О. М., доктор 
с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Украї-
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ни, в. о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН 
України; Корсун С. Г., доктор с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу агроекології і аналітичних 
досліджень (ННЦ «Інститут землеробства НААН України»). 
(47/5)

Бабкіна Марія Михайлівна, інженер лабораторії з ви-
вчення сибірки Інституту ветеринарної медицини: «Біотех-
нологічні основи створення препаратів із бактерицидною 
активністю на основі модифікованих поліакцепторних 
сполук» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 27.821.01 
у Білоцерківському національному аграрному університеті 
МОН України (09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; 
тел. (04563) 5-12-88). Науковий керівник – Головко А. М., 
доктор вет. наук, професор, академік НААН України (Дер-
жавний науково-контрольний інститут біотехнології та 
штамів мікроорганізмів НААН України). Опоненти: По-
стоєнко В. О., доктор с.-г. наук, професор, заступник ди-
ректора з наукової та інноваційної роботи (ННЦ «Інститут 
бджільництва імені П. І. Прокоповича» НААН України); 
Данчук В. В., доктор с.-г. наук, професор, заступник ди-
ректора (Українська лабораторія якості і безпеки продукції 
АПК Національного університету біоресурсів і природоко-
ристування України). (62/5)

Альохін Володимир Васильович, молодший науковий 
співробітник Поліської дослідної станції ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»: 
«Підвищення продуктивності картоплі за оптимізації 
елементів технології вирощування у західному Лісостепу 
України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада К 27.821.04 
у Білоцерківському національному аграрному університеті 
МОН України (09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; 
тел. (04563) 5-12-88). Науковий керівник – Ільчук Р. В., 
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач сектору картоплярства (Інститут сільського гос-
подарства Карпатського регіону НААН України). Опоненти: 
Ермантраут Е. Р., доктор с.-г. наук, професор, професор 
кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин 
(Білоцерківський національний аграрний університет); 
М’ялковський Р. О., кандидат с.-г. наук, доцент, доцент 
кафедри садівництва, овочівництва, і садово-паркового 
господарства (Подільський державний аграрно-технічний 
університет). (253/5)

Димитров В’ячеслав Георгійович, керівник прода-
жів насіння пшениці та соняшника ТОВ «Штрубе Україна 
ГмбХ»: «Формування продуктивності сої залежно від біо-
логічних особливостей та оптимізації елементів технології 
вирощування в умовах Лісостепу України» (06.01.09 – рос-
линництво). Спецрада К 27.821.04 у Білоцерківському на-
ціональному аграрному університеті МОН України (09117, 
м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). 
Науковий керівник – Саблук В. Т., доктор с.-г. наук, профе-
сор, завідувач відділу фітопатології і ентомології (Інститут 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Украї-

ни). Опоненти: Мельник А. В., доктор с.-г. наук, професор, 
професор кафедри садово-паркового та лісового госпо-
дарства (Сумський національний аграрний університет); 
Новохацький М. Л., кандидат с.-г. наук, доцент, заступник 
директора з наукової роботи та координації діяльності 
наукових підрозділів (ДНУ «Український НДІ прогнозу-
вання та випробування техніки і технологій для сільсько-
господарського виробництва імені Леоніда Погорілого»). 
(254/5)

Масюк Марія Богданівна, молодший науковий спів-
робітник лабораторії імунології Інституту біології тварин 
НАН України: «Обмін ліпідів в організмі коропа на різних 
стадіях розвитку за дії вітамінно-мінеральної добавки» 
(03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 в Інституті біо-
логії тварин НААН України (79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 
38; тел. (032) 260-07-95, факс (032) 270-23-89). Науковий 
керівник – Томчук В. А., доктор вет. наук, професор, за-
відувач кафедри біохімії і фізіології тварин імені академі-
ка М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України). Опоненти: Курант В. З., 
доктор біол. наук, професор, професор кафедри хімії та 
методики її навчання (Тернопільський національний пе-
дагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН 
України); Рівіс Й. Ф., доктор с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, головний науковий співробітник лабораторії 
аналітичних досліджень (Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН України). (257/5)

Гавілей Олена Василівна, молодший науковий співро-
бітник відділу забезпечення якості кормів і ветеринарного 
благополуччя Державної дослідної станції птахівництва 
НААН України: «Ефективність використання тритикале у 
складі комбікормів для племінних курей» (06.02.02 – го-
дівля тварин і технологія кормів). Спецрада К 64.070.02 
у Харківській державній зооветеринарній академії МОН 
України (62341, Харківська обл., сел. Мала Данилівка, 
вул. Академічна, 1; тел. (05763) 5-74-73). Науковий керів-
ник – Катеринич О. О., доктор с.-г. наук, старший науко-
вий співробітник, заступник директора з наукової роботи 
(Державна дослідна станція птахівництва НААН України). 
Опоненти: Отченашко В. В., доктор с.-г. наук, доцент, на-
чальник НДЧ (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України); Іонов І. А., доктор с.-г. наук, 
професор, член-кореспондент НААН України, завідувач 
кафедри анатомії та фізіології людини імені Я. Р. Синель-
никова (Харківський національний педагогічний універси-
тет імені Г. С. Сковороди МОН України). (323/5)

Кулібаба Світлана Вікторівна, молодший науковий 
співробітник лабораторії оцінки якості кормів та продук-
тів тваринного походження Інституту тваринництва НААН 
України: «Ефективність використання преміксів з вміс-
том хелатних комплексів гліцин-гідратів Купруму, Цинку 
та Мангану в годівлі молочних корів» (06.02.02 – годівля 
тварин і технологія кормів). Спецрада К 64.070.02 у Хар-
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ківській державній зооветеринарній академії МОН України 
(62341, Харківська обл., сел. Мала Данилівка, вул. Ака-
демічна, 1; тел. (05763) 5-74-73). Науковий керівник – 
Іонов І. А., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, завідувач кафедри анатомії та фізіології 
людини імені Я. Р. Синельникова (Харківський національ-
ний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН 
України). Опоненти: Гноєвий В. І., доктор с.-г. наук, про-
фесор, професор кафедри технології тваринництва та 
птахівництва (Харківська державна зооветеринарна акаде-
мія МОН України); Савчук І. М., доктор с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу тваринництва, за-
ступник директора з наукової роботи (Інститут сільського 
господарства Полісся НААН України). (324/5)

Бірюкова Ольга Володимирівна, науковий співробітник 
лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних 
культур Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НАН 
України: «Селекційна цінність та біологічні особливості ви-
хідного матеріалу проса (Раnісиm miliaceum L.) в умовах 
східної частини Лісостепу України» (06.01.05 – селекція 
і насінництво). Спецрада Д 64.366.01 в Інституті рослин-
ництва імені В. Я. Юр’єва НААН України (61060, м. Харків, 
просп. Московський, 142; тел (057) 392-13-43, 392-23-78). 
Науковий керівник – Кобизєва Л. Н., доктор с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з на-
укової роботи, головний науковий співробітник лаборато-
рії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур 
(Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України). 
Опоненти: Троценко В. І., доктор с.-г. наук, професор, за-
відувач кафедри рослинництва (Сумський національний 
аграрний університет МОН України); Шевченко О. О., кан-
дидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри селекції та на-
сінництва (Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет МОН України). (326/5)

Компанець Катерина Валентинівна, молодший науко-
вий співробітник лабораторії імунітету рослин до хвороб 
та шкідників Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва 
НАН України: «Селекційна цінність сортів ячменю ярого за 
морфо-біологічними, адаптивними та селекційно-генетич-
ними особливостями в системі діалельних схрещувань» 
(06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 64.366.01 
в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН Украї-
ни (61060, м. Харків, просп. Московський, 142; тел. (057) 
392-13-43, 392-23-78). Науковий керівник – Козачен-
ко М. Р., доктор с.-г. наук, професор, головний науковий 
співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю (Ін-
ститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України). 
Опоненти: Лавриненко Ю. О., доктор с.-г. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, заступник директора з 
наукової роботи, завідувач відділу селекції (Інститут зро-
шуваного землеробства НААН України); Тищенко В. М., 
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри селекції, 
насінництва та генетики (Полтавська державна аграрна 
академія МОН України). (327/5)

Ниска Ірина Миколаївна, молодший науковий співро-
бітник лабораторії імунітету рослин до хвороб та шкідни-
ків Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НАН України: 
«Селекційна цінність зразків генофонду ячменю ярого за 
комплексною стійкістю до біо- та абіотичних чинників в 
умовах східної частини Лісостепу України» (06.01.05 – 
селекція і насінництво). Спецрада Д 64.366.01 в Інститу-
ті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України (61060, 
м. Харків, просп. Московський, 142; тел (057) 392-13-43, 
392-23-78). Науковий керівник – Петренкова В. П., доктор 
с.-г. наук, професор, керівник відділу теоретичних до-
сліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин 
(Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України). 
Опоненти: Ващенко В. В., доктор с.-г. наук, професор, за-
відувач кафедри селекції та насінництва (Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет МОН Украї-
ни); Гудзенко В. М., кандидат с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора з наукової роботи, за-
відувач лабораторії селекції ячменю (Миронівський інсти-
тут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України). (328/5)

Колінчук Руслан Васильович, асистент кафедри 
нормальної та патологічної морфології і фізіології По-
дільського державного аграрно-технічного університету 
МОН України: «Поліморфізм гена BOLA-DRB3 у зв’язку зі 
схильністю і стійкістю до некробактеріозу в популяціях ко-
рів української чорно-рябої молочної породи» (03.00.15 – 
генетика). Спецрада Д 27.355.01 в Інституті розведення і 
генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України (08321, 
Київська область, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1; тел. 
597-23-62). Науковий керівник – Супрович Т. М., доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, 
фармакології і гігієни тварин (Подільський державний 
аграрно-технічний університет МОН України). Опоненти: 
Димань Т. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач ка-
федри харчових технологій і технологій переробки про-
дукції тваринництва (Білоцерківський національний аграр-
ний університет МОН України); Облап Р. В., кандидат с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник науково-виробничої лабораторії молекуляр-
но-генетичних досліджень (ДП «Всеукраїнський держав-
ний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, 
сертифікації та захисту прав споживачів» Мінекономроз-
витку України). (330/5)

Маєвська Наталія Миколаївна, тимчасово не працює: 
«Інтегрована оцінка продуктивності кнурів-плідників в 
умовах промислової технології» (06.02.01 – розведення 
та селекція тварин). Спецрада К 44.351.01 в Інституті сви-
нарства і агропромислового виробництва НААН України 
(36013, м. Полтава, вул. Шведська могила, 1; тел. (0532) 
67-34-19). Науковий керівник – Волощук В. М., доктор с.-г. 
наук, професор, член-кореспондент НААН України, дирек-
тор (Інститут свинарства і агропромислового виробництва 
НААН України). Опоненти: Сусол Р. Л., доктор с.-г. наук, 
доцент, завідувач кафедри технології виробництва та пе-
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реробки продукції тваринництва (Одеський державний 
аграрний університет); Костенко О. І., кандидат с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, начальник відділу ветери-
нарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН Укра-
їни. (331/5)

Герасимчук Віктор Миколайович, головний технолог 
ТОВ «Агроінд»: «Оцінка і вдосконалення систем венти-
ляції свинарників різного призначення» (06.02.04 – тех-
нологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада 
К 44.351.01 в Інституті свинарства і агропромислово-
го виробництва НААН України (36013, м. Полтава, вул. 
Шведська могила, 1; тел. (0532) 67-34-19). Науковий 
керівник – Волощук В. М., доктор с.-г. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, директор (Інститут 
свинарства і агропромислового виробництва НААН Укра-
їни). Опоненти: Козир B. C., доктор с.-г. наук, професор, 
головний науковий співробітник лабораторії тваринництва 
(Інститут зернових культур НААН України); Засуха Ю. В., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри техно-
логій виробництва молока, яловичини та свинини (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). (332/5)

Каленич Павло Євгенійович, директор СТОВ АФ 
«Ольгопіль»: «Оптимізація елементів технології виробни-
цтва високоякісного насіння пшениці озимої та їх вплив 
на посівні якості в умовах Правобережного Лісостепу» 
(06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада К 74.844.04 
в Уманському національному університеті садівництва 
МОН України (20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. 
(04744) 3-20-11). Науковий керівник – Гаврилюк М. М., 
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України, за-
ступник директора з наукової роботи (Інститут фізіології 
рослин і генетики НАН України). Опоненти: Поліщук В. В., 
доктор с.-г. наук, професор, декан факультету лісового і 
садово-паркового господарства (Уманський національ-
ний університет садівництва); Сіроштан А. А., кандидат 
с.-г. наук, завідувач відділу насінництва та агротехнологій 
(Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН 
України). (571/5)

Мазур Олена Василівна, завідувач лабораторії кафе-
дри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур 
Вінницького національного аграрного університету: 
«Оцінювання генотипів квасолі звичайної (Phaseolus 
vulgaris L.) за господарсько-біологічними ознаками в 
умовах Лісостепу Правобережного» (06.01.05 – селекція 
і насінництво). Спецрада К 74.844.04 в Уманському націо-
нальному університеті садівництва МОН України (20305, 
м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (04744) 3-20-11). Нау-
ковий керівник – Паламарчук В. Д., кандидат с.-г. наук, до-
цент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних 
культур (Вінницький національний аграрний університет). 
Опоненти: Полторецький С. П., доктор с.-г. наук, профе-
сор, декан факультету агрономії (Уманський національний 

університет садівництва); Доронін В. А., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач лабораторії насінництва та насіннєз-
навства буряків і біоенергетичних культур (Інститут біо-
енергетичних культур і цукрових буряків НААН України). 
(572/5)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Швайка Інна Олександрівна, тимчасово не працює: 

«Взаємовідносини німецьких колоністів та українсько-
го населення (кінець XVIII – 20-ті роки XX століття)» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 64.051.10 у Хар-
ківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-52-25). Науковий керівник – Калініченко В. В., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри істо-
рії України (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). Опоненти: Греченко В. А., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітар-
них дисциплін факультету № 6 (права та масових комуні-
кацій) (Харківський національний університет внутрішніх 
справ); Скубій І. В., кандидат істор. наук, доцент кафедри 
ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціаль-
но-гуманітарних дисциплін (Харківський національний 
технічний університет сільськогого господарства імені 
Петра Василенка). (45/5)

Рубан Володимир В’ячеславович, заступник директора 
з виховної роботи КЗ «Загальноосвітня школа І – II сту-
пенів № 12 Вінницької міськради»: «Настрої та поведінка 
селянства Поділля наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр.» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 73.053.01 у Чер-
каському національниому університеті імені Богдана 
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. 
Тараса Шевченка, 81; тел. 35-28-50). Науковий керівник – 
Степанчук Ю. С., кандидат істор. наук, доцент кафедри 
історії та культури України (Вінницький державний пе-
дагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). 
Опоненти: Романець Н. Р., доктор істор. наук, доцент, про-
фесор кафедри історії України та правознавства (ДВНЗ 
«Криворізький державний педагогічний університет»); 
Капустян Г. Т., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри теорії, історії держави та права (Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградсько-
го). (77/5)

Руденко Юлія Миколаївна, викладач Київського коо-
перативного інституту бізнесу і права: «Діяльність уста-
нов пошти і телеграфу на Правобережній Україні (друга 
половина XIX – початок XX ст.)» (07.00.01 – історія Укра-
їни). Спецрада Д 73.053.01 у Черкаському національному 
університеті імені Богдана Хмельницького МОН України 
(18031, м. Черкаси, бульв. Тараса Шевченка, 81; тел. 35-
28-50). Науковий керівник – Масненко В. В., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри історії України (Чер-
каський національний університет імені Богдана Хмель-
ницького). Опоненти: Шандра B. C., доктор істор. наук, 
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професор, старший науковий співробітник відділу історії 
України XIX – початку XX ст. (Інститут історії України НАН 
України); Галич Н. В., кандидат істор. наук, старший викла-
дач (Городищенський коледж відокремленого структур-
ного підрозділу Уманського національного університету 
садівництва). (78/5)

Чучалін Олександр Петрович, старший викладач кафе-
дри історії України Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини: «Київська єпархія в умо-
вах взаємин радянської держави і Православної Церкви 
(1920 – 1930-х pp.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 38.053.02 у Чорноморському національному університе-
ті імені Петра Могили МОН України (54003, м. Миколаїв, 
вул. 68 десантників, 10; тел. (0512) 76-55-79). Науковий 
керівник – Сокирська В. В., кандидат істор. наук, доцент, 
проректор з наукової роботи та міжнародного співробіт-
ництва (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини). Опоненти: Тригуб О. П., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики (Чорноморський національний уні-
верситет імені Петра Могили); Татарченко О. Б., кандидат 
істор. наук, доцент, доцент кафедри філософії, політології 
та українознавства (Херсонський національний технічний 
університет). (116/5)

Пагор Валентин Віталійович, науковий співробіт-
ник Національного історико-архітектурного заповідника 
«Кам’янець»: «Радянська модель вищої медичної освіти в 
Україні 1920 – 1930-х pp.: проблеми становлення, функціо-
нування і розвитку» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному уні-
верситеті імені Івана Огієнка МОН України, історичний фа-
культет (32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 
14; тел. (03849) 2-50-57). Науковий керівник – Комарніць-
кий О. Б., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
історії України (Кам’янець-Подільський національний уні-
верситет імені Івана Огієнка). Опоненти: Бабенко Л. Л., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії 
України (Полтавський національний педагогічний універ-
ситет імені В. Г. Короленка); Трухманова С. Л., кандидат 
істор. наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспіль-
них наук (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова). (203/5)

Федчук Олександр Миколайович, викладач церковної 
історії Волинської духовної семінарії: «Волинська духо-
вна семінарія в умовах радянської тоталітарної системи 
(1945 – 1964 pp.)» (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 керівник – 
Карліна О. М., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафе-
дри всесвітньої історії (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). Опоненти: Вєдєнєєв Д. В., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри гумані-

тарних дисциплін (Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв); Данилець Ю. В., кандидат істор. наук, 
доцент, доцент кафедри історії України (Ужгородський на-
ціональний університет). (222/5)

Гадмалієв Сейдалі Бекер огли, викладач ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» МОН України: «Вища освіта 
України в умовах глобалізаційних викликів 1990-х рр.» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; 
тел. (04567) 5-63-86). Науковий керівник – Слюсарен-
ко А. Г., доктор істор. наук, професор, професор кафедри 
новітньої історії України (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Любовець О. М., 
доктор істор. наук, старший науковий співробітник, заступ-
ник директора з наукової роботи (ДНУ «Енциклопедичне 
видавництво»); Бондаренко О. В., кандидат істор. наук, 
доцент, доцент кафедри суспільних наук інформаційної 
та архівної справи (Центральноукраїнський національний 
технічний університет МОН України). (308/5)

Павлик Олександр Васильович, викладач ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» МОН України: «Розвиток архе-
ологічної науки на теренах України в кінці XIX – на початку 
XX ст. (за матеріалами часопису «Археологічний літопис 
Південної Росії»)» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. 
Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-86). Науковий ке-
рівник – Колибенко О. В., кандидат істор. наук, професор, 
заступник генерального директора (Національний істо-
рико-етнографічний заповідник «Переяслав»). Опоненти: 
Моця О. П., доктор істор. наук, професор, завідувач від-
ділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут 
археології НАН України); Ясновська Л. В., кандидат істор. 
наук, доцент, доцент кафедри історії України (Національ-
ний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шев-
ченка МОН України). (309/5)

Бардашевська Юлія Іванівна, викладач ДВНЗ «Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» МОН України: «Повсякден-
не життя міського населення Криму в 1985 – 1991 рр.» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; 
тел. (04567) 5-63-86). Науковий керівник – Тарапон О. А., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історії та 
культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет імені Григорія Сково-
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роди» МОН України). Опоненти: Ніколаєць К. М., доктор 
істор. наук, професор, професор кафедри економічної 
теорії та конкурентної політики (Київський національний 
торговельно-економічний університет МОН України); Кро-
пивко О. М., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
історії і політології (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України МОН України). (310/5)

Слободянюк Михайло Васильович, завідувач музею іс-
торії Національної академії сухопутних військ імені гетьма-
на Петра Сагайдачного: «Передумови, поява та становлен-
ня нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних 
Сил України» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство 
та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада Д 26.228.01 
в Інституті української археографії та джерелознавства 
імені М. С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, 
вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 279-08-63). Науко-
вий керівник – Гречило А. Б., доктор істор. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
(Львівське відділення Інституту української археографії 
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН Укра-
їни). Опоненти: Войцехівська І. Н., доктор істор. наук, 
професор, професор кафедри історії мистецтва (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Сова А. О., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
олімпійської освіти (Львівський державний університет 
фізичної культури). (314/5)

Тичка Ганна-Меланія Ігорівна, старший лаборант кафе-
дри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського 
національного університету імені Івана Франка: «Східна 
Галичина у політиці Франції (1918 – 1923)» (07.00.02 – 
всесвітня історія). Спецрада Д 35.051.12 у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-
41-36). Науковий керівник – Качараба С. П., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої істо-
рії зарубіжних країн (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Віднянський С. В., доктор 
істор. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовніш-
ньої політики України (Інститут історії України НАН Укра-
їни); Комар В. Л., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри історії слов’ян (ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника»). (451/5)

Уллах Павло Ехсанович, тимчасово не працює: «Полі-
тика США у Південній Азії (1965 – 1972 рр.)» (07.00.02 – 
всесвітня історія). Спецрада Д 64.051.10 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН Укра-
їни (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-
52-25). Науковий керівник – Тумаков О. І., кандидат істор. 
наук, доцент кафедри нової та новітньої історії (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна). Опо-
ненти: Потрашков С. В., доктор істор. наук, професор, за-
відувач кафедри історії України та всесвітньої історії (Хар-

ківська державна академія культури); Тавшунський О. М., 
кандидат істор. наук, доцент кафедри філософії, україноз-
навства і політології (Українська інженерно-педагогічна 
академія). (574/5)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Микитюк Віталій Петрович, аспірант кафедри еко-

номіки підприємств і корпорацій Тернопільського на-
ціонального економічного університету: «Оцінювання 
ефективності інноваційної діяльності підприємств: ін-
вестиційний аспект» (08.00.04 – економіка та управлін-
ня підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському національному 
економічному університеті МОН України (46009, м. Терно-
піль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий 
керівник – Гринчуцький В. І., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій 
(Тернопільський національний економічний університет). 
Опоненти: Гончар О. І., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри економіки підприємства і підприємництва 
(Хмельницький національний університет МОН України); 
Кирич Н. Б., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри менеджменту у виробничій сфері (Тернопільський на-
ціональний технічний університет імені Івана Пулюя МОН 
України). (13/5)

Шубенко Єлизавета Сергіївна, асистент кафедри облі-
ку і оподаткування Криворізького економічного інституту 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»: «Моделювання обліку власного 
капіталу в умовах реорганізації господарських товариств» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за ви-
дами 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) 371-62-42). Науковий ке-
рівник – Бондар М. І., доктор екон. наук, професор, декан 
факультету обліку та податкового менеджменту (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Грінько А. П., 
доктор екон. наук, професор, декан факультету менедж-
менту (Харківський державний університет харчування та 
торгівлі МОН України); Назарова І. Я., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри обліку у виробничій сфері (Тер-
нопільський національний економічний університет МОН 
України). (40/5)

Вільхівська Ольга Володимирівна, старший викладач 
кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Харківсько-
го національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця: «Інноваційний розвиток підприємства на основі 
технологій електронного бізнесу» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у Харківському націо-
нальному економічному університеті імені Семена Кузне-
ця МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. 
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(057) 702-18-35). Науковий керівник – Пушкар О. І., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних 
систем і технологій (Харківський національний економіч-
ний університет імені Семена Кузнеця). Опоненти: Коло-
сок В. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
транспортного менеджменту і логістики (Приазовський 
державний технічний університет); Перерва П. Г., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри організації ви-
робництва і управління персоналом (Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут»). 
(58/5)

Майовець Ярина Михайлівна, асистент кафедри еконо-
мічної теорії Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Інноваційний розвиток аграрного підпри-
ємництва в Україні» (08.00.01 – економічна теорія та істо-
рія економічної думки). Спецрада Д 35.051.22 у Львівсько-
му національному університеті імені Івана Франка (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). 
Науковий керівник – Островерх П. І., кандидат екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економічної теорії (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Кирилюк Є. М., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економіки та міжнародних економіч-
них відносин (Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького); Лех Г. А., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри економічної теорії (Національний лісотех-
нічний університет України). (90/5)

Вацлавський Олег Іванович, викладач кафедри фі-
нансів суб’єктів господарювання і страхування Терно-
пільського національного економічного університету: 
«Бюджетний контроль в умовах реформування місцево-
го самоврядування України» (08.00.08 – гроші, фінанси і 
кредит). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському націо-
нальному економічному університеті МОН України (46009, 
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). 
Науковий керівник – Кириленко О. П., доктор екон. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, за-
відувач кафедри фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський 
національний економічний університет). Опоненти: Шев-
чук О. А., доктор екон. наук, професор, перший проректор 
з навчально-методичної та виховної роботи (Університет 
державної фіскальної служби України ДФС України); Ми-
китюк І. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
фінансів (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет МОН України). (102/5)

Новосад Ірина Василівна, начальник відділу митного 
оформлення № 1 митного поста «Рава-Руська» Львівської 
митниці ДФС України: «Фіскальна складова митної безпе-
ки України» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада 
Д 58.082.01 у Тернопільському національному економіч-
ному університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. 
Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник – 
Крисоватий А. І., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри податків та фіскальної політики, ректор (Терно-

пільський національний економічний університет). Опо-
ненти: Андрущенко В. Л., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри податкової політики (Університет дер-
жавної фіскальної служби України ДФС України); Дацен-
ко В. В., кандидат екон. наук, доцент, декан економічного 
факультету (Університет митної справи та фінансів МОН 
України). (103/5)

Пінь Андрій Михайлович, молодший науковий співро-
бітник НДІ інноваційного розвитку та державотворення 
Тернопільського національного економічного універси-
тету: «Зовнішня заборгованість розвинених країн у сис-
темі глобальної фінансової конкуренції» (08.00.02 – сві-
тове господарство і міжнародні економічні відносини). 
Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному 
економічному університеті МОН України (46009, м. Тер-
нопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науко-
вий керівник – Іващук І. О., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри міжнародної економіки (Тернопіль-
ський національний економічний університет). Опоненти: 
Луцишин З. О., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри світового господарства і міжнародних економіч-
них відносин (Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка МОН 
України); Линник О. О., кандидат екон. наук, асистент ка-
федри теоретичної та прикладної економіки (Національ-
ний університет «Львівська політехніка» МОН України). 
(104/5)

Назукова Наталія Миколаївна, молодший науковий 
співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України»: «Податкове навантаження на інвестиції в 
основний капітал» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 26.239.02 у ДУ «Інститут економіки та про-
гнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 
26; тел. (044) 254-52-03). Науковий керівник – Коротке-
вич О. В., кандидат екон. наук, старший науковий співро-
бітник. Опоненти: Мельник В. М., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»); Сидорович О. Ю., кандидат екон. наук, доцент, до-
цент кафедри податків та фіскальної політики (Тернопіль-
ський національний економічний університет). (119/5)

Соломніков Іван Володимирович, аспірант кафедри 
економіки та управління виробничим і комерційним бізне-
сом Українського державного університету залізничного 
транспорту: «Забезпечення техніко-технологічного розви-
тку підприємств залізничного транспорту (теоретико-ме-
тодичні засади)» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 64.820.05 в Українському державному університеті 
залізничного транспорту МОН України (61050, м. Харків, 
майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-96). Науковий ке-
рівник – Дикань В. Л., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри економіки та управління виробничим і 
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комерційним бізнесом (Український державний універ-
ситет залізничного транспорту МОН України). Опоненти: 
Шинкаренко В. Г., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри управління та адміністрування (Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет МОН 
України); Яновська В. П., доктор екон. наук, доцент, за-
відувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адмі-
ністрування (Державний університет інфраструктури та 
технологій МОН України). (143/5)

Гинда Стефанія Миколаївна, викладач кафедри гу-
манітарних наук загальновійськового факультету Націо-
нальної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного: «Управління процесами інтелектуальної 
капіталізації економіки України» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада 
Д 35.051.01 у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. 
Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий ке-
рівник – Приймак В. І., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри інформаційних систем у менеджменті 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка). Опоненти: Ємельяненко Л. М., доктор екон. наук, до-
цент, професор кафедри макроекономіки та державного 
управління (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»); Ревак І. О., док-
тор екон. наук, доцент, декан факультету управління та 
економічної безпеки (Львівський державний університет 
внутрішніх справ). (214/5)

Шевченко Ірина Олександрівна, викладач кафедри 
економічного консалтингу Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця: «Роз-
виток державного фінансового аудиту виконання бю-
джетних програм» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 64.055.02 у Харківському національному еко-
номічному університеті імені Семена Кузнеця МОН України 
(61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; тел. (057) 702-18-35). 
Науковий керівник – Дікань Л. В., кандидат екон. наук, 
професор, професор кафедри економічного консалтин-
гу (Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця). Опоненти: Слободяник Ю. Б., док-
тор екон. наук, доцент, професор кафедри аудиту (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Шевченко Н. В., кандидат екон. наук, 
начальник Управління Північносхідного офісу Держаудит-
служби в Сумській області. (218/5)

Голвазін Олег Миколайович, начальник науково-ме-
тодичного відділу закладу післядипломної освіти «Центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних підприємств, установ і організацій при 
Київській облдержадміністрації»: «Формування поліцен-
тричного розвитку України в умовах територіальної кон-
центрації економіки» (08.00.03 – економіка та управлін-

ня національним господарством). Спецрада К 26.130.04 
у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03113, 
м. Київ, вул. Лагерна, 30-32; тел. (044) 455-56-90). Науко-
вий керівник – Романюк С. А., доктор екон. наук, доцент, 
директор (Інститут «Вища школа державного управління» 
Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України). Опоненти: Олешко А. А., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри фінансових ринків (Уні-
верситет державної фіскальної служби України); Пана-
сюк О. Ю., кандидат екон. наук, завідувач сектору моніто-
рингу обласних програм відділу аналізу обласних програм 
та координації роботи з учасниками АТО і членами їх сімей 
виконавчого апарату Вінницької облради. (219/5)

Гук Олег Вікторович, економіст ТОВ «КУА «Українське 
інвестиційне товариство»: «Стратегія підвищення конку-
рентоспроможності національної економіки в парадигмі 
сталого розвитку» (08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством). Спецрада К 26.130.04 у 
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (03113, 
м. Київ, вул. Лагерна, 30-32; тел. (044) 455-56-90). На-
уковий керівник – Студінська Г. Я., доктор екон. наук, 
в. о. головного наукового співробітника (Державний НДІ 
інформатизації і моделювання економіки Мінекономроз-
витку України). Опоненти: Тищенко О. П., доктор екон. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафе-
дри макроекономіки та державного управління (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Штань М. В., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних 
економічних дисциплін (ВНЗ «Національна академія 
управління»). (220/5)

Безкровний Андрій Васильович, асистент кафедри 
фінансів і кредиту Білоцерківського інституту економіки 
та управління ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»: «Управління міжгалузевою 
взаємодією підприємств та об’єднань агропромислового 
виробництва» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 64.832.02 у Харківському національному технічному уні-
верситеті сільського господарства імені Петра Василенка 
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-
88). Науковий керівник – Гавкалова Н. Л., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри державного управлін-
ня, публічного адміністрування та регіональної економіки 
(Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця). Опоненти: Єрмаков О. Ю., доктор екон. 
наук, професор, заслужений економіст України, завідувач 
кафедри економіки праці та соціального розвитку (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України); Амосов О. Ю., доктор екон. наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 
економічної теорії та фінансів (Харківський регіональний 
інститут Національної академії державного управління при 
Президентові України). (232/5)
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Даниленко Валерій Володимирович, асистент кафедри 
обліку і аудиту Харківського національного технічного уні-
верситету сільського господарства імені Петра Василенка: 
«Управління конкурентоспроможністю підприємств-ви-
робників зерна в умовах нестабільної кон’юнктури ринку» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 
у Харківському національному технічному університеті 
сільського господарства імені Петра Василенка (61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). На-
уковий керівник – Красноруцький О. О., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри організації виробництва, 
бізнесу та менеджменту (Харківський національний тех-
нічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка). Опоненти: Данько Ю. І., доктор екон. наук, 
доцент, професор кафедри статистики, аналізу госпо-
дарської діяльності та маркетингу (Сумський національ-
ний аграрний університет); Панухник О. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки і фінансів 
(Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя). (233/5)

Горбоконь Віталій Юрійович, бухгалтер фінансово-
економічного відділу ТДВ «Берегівське автотранспорт-
не підприємство 12137»: «Оптимізація використання 
ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада К 62.147.01 
у Мукачівському державному університеті МОН України 
(89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26; тел. (03131) 
2-11-09). Науковий керівник – Слава С. С., кандидат екон. 
наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства 
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України). Опоненти: Бабина О. Є., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри бізнес-логістики та транспорт-
них технологій (Державний університет інфраструктури та 
технологій МОН України); Хрущ Н. А., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів, банківської спра-
ви та страхування (Хмельницький національний універси-
тет МОН України). (236/5)

Чижов Вадим Анатолійович, ФОП «Чижов Вадим 
Анатолійович»: «Стратегія антикризової діяльності ІТ-
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-98-73). На-
уковий керівник – Швиданенко Г. О., кандидат екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки підприємств 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: Гринь-
ко Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економіки підприємства та управління підприємствами 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гон-
чара МОН України); Горова К. О., кандидат екон. наук, 

доцент, доцент кафедри економіки підприємства (Харків-
ський національний автомобільно-дорожній університет 
МОН України). (239/5)

Бедрадіна Ганна Костянтинівна, старший викладач 
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 
Одеського національного економічного університету: «Те-
оретико-методичне обґрунтування заходів щодо підви-
щення якості послуг туристичних підприємств» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 41.055.03 в Одеському 
національному економічному університеті МОН України 
(65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8; тел. (048) 723-
61-58). Науковий керівник – Герасименко В. Г., кандидат 
екон. наук, професор, завідувач кафедри туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу (Одеський національний 
економічний університет). Опоненти: Яцун Л. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності та туризму (Харківській 
державний університет харчування та торгівлі); Охота В. І., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнарод-
ного туризму і готельного бізнесу (Тернопільській націо-
нальний економічний університет). (240/5)

Горай Олег Станіславович, асистент кафедри еконо-
мічної безпеки, публічного управління та адміністрування 
Житомирського державного технологічного університету: 
«Бухгалтерський облік наслідків бойових дій та окупацій 
державних територій» (08.00.09 – бухгалтерський об-
лік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 14.052.01 у Житомирському державному 
технологічному університеті МОН України (10005, м. Жи-
томир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). На-
уковий керівник – Грицишен Д. О., доктор екон. наук, до-
цент, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного 
управління та адміністрування (Житомирський державний 
технологічний університет МОН України). Опоненти: Тара-
сова Т. О., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
фінансів, аналізу та страхування (Харківський державний 
університет харчування та торгівлі МОН України); Настен-
ко М. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
обліку та оподаткування (Вінницький торговельно-еконо-
мічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету МОН України). (408/5)

Алданькова Галина Василівна, старший викладач ка-
федри маркетингу та реклами Київського національного 
торговельно-економічного університету: «Управління 
маркетинговими комунікаціями торговельної мережі» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 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 – Лабурцева О. І., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри марке-
тингу та реклами (Київський національний торговельно-
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економічний університет). Опоненти: Зоріна О. І., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу 
(Український державний університет залізничного тран-
спорту МОН України); Басій Н. Ф., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри маркетингу (Львівський торго-
вельно-економічний університет Центральної спілки спо-
живчих товариств України). (409/5)

Котова Марина Володимирівна, асистент кафедри 
торговельного підприємництва та логістики Київського 
національного торговельно-економічного університе-
ту: «Логістичні стратегії підприємства оптової торгівлі» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 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 – Ільченко Н. Б., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри торговель-
ного підприємництва та логістики (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет). Опоненти: По-
повиченко І. В., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту, управління проектами і логістики 
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і 
архітектури» МОН України); Уткіна Ю. М., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління ви-
робничим і комерційним бізнесом (Український держав-
ний університет залізничного транспорту МОН України). 
(410/5)

Афтанділянц Маргарита Володимирівна, асистент ка-
федри економічної кібернетики та маркетингу Київсько-
го національного університету технологій та дизайну: 
«Кластерна стратегія управління економічним розвитком» 
(08.00.03 – економіка та управління національним гос-
подарством). Спецрада Д 26.102.05 у Київському націо-
нальному університеті технологій та дизайну МОН України 
(01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 
256-24-82). Науковий керівник – Ольшанська О. В., док-
тор екон. наук, професор, декан факультету економіки 
та бізнесу (Київський національний університет техноло-
гій та дизайну). Опоненти: Гавкалова Н. Л., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри державного управлін-
ня, публічного адміністрування та регіональної економіки 
(Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця); Костинець Ю. В., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри маркетингу, економіки, управління та ад-
міністрування (ВНЗ «Національна академія управління»). 
(413/5)

Самойленко Юрій Іванович, голова Української еколо-
гічної асоціації «Зелений світ»: «Організаційно-економічні 
засади розвитку громадського екологічного управління» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища). Спецрада Д 26.371.02 в Ін-
ституті агроекології і природокористування НАН України 
(03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-
23-38). Науковий керівник – Фурдичко О. І., доктор екон. 

наук, професор, директор (Інститут агроекології і при-
родокористування НААН України). Опоненти: Дубас Р. Г., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджмен-
ту (Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна»); Богатирчук-Кривко С. К., кандидат екон. наук, 
заступник голови Рівненської обласної державної адміні-
страції. (416/5)

Баглай Ірина Євгенівна, асистент кафедри менеджмен-
ту організацій Національного університету «Львівська по-
літехніка»: «Вибір та економічне оцінювання стратегії кон-
куренції промислових підприємств в умовах іноземного 
інвестування» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська по-
літехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-22-10). Науковий керівник – Чухрай Н. І., 
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опо-
ненти: Коваленко О. М., доктор екон. наук, доцент, профе-
сор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інно-
ваційної діяльності (Одеський національний політехнічний 
університет МОН України); Швець Ю. О., кандидат екон. 
наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування (Запорізький національний універ-
ситет МОН України). (417/5)

Бойчук Андрій Богданович, асистент кафедри обліку 
та аналізу Національного університету «Львівська полі-
техніка»: «Формування, реалізація та оцінювання ефек-
тивності програми інноваційного розвитку підприємства» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-22-10). Науковий керівник – Загородній А. Г., кандидат 
екон. наук, професор, професор кафедри обліку та ана-
лізу (Національний університет «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Ткаченко А. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності (Запорізький національний технічний універси-
тету МОН України); Станіславик О. В., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри менеджменту (Одеський націо-
нальний політехнічний університет МОН України). (418/5)

Кошова Богдана Романівна, старший викладач кафе-
дри туризму Національного університету «Львівська по-
літехніка»: «Соціально-економічний розвиток туристичної 
інфраструктури» (08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством). Спецрада Д 35.052.03 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-22-10). Науковий керівник – Теребух А. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри туризму (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Черниш І. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
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туризму та адміністрування (Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН Укра-
їни); Масюк Ю. О., кандидат екон. наук, асистент кафедри 
туризму (Львівський національний університет імені Івана 
Франка МОН України). (419/5)

Панас Ярослав Володимирович, старший викладач ка-
федри менеджменту персоналу та адміністрування Націо-
нального університету «Львівська політехніка»: «Контро-
лінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-22-10). Науковий керівник – Петрович Й. М., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту 
організацій (Національний університет «Львівська полі-
техніка»). Опоненти: Штангрет А. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансово-економічної без-
пеки, обліку і оподаткування (Українська академія друкар-
ства МОН України); Станіславик О. В., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри менеджменту (Одеський націо-
нальний політехнічний університет МОН України). (420/5)

Прокопенко Ірина Валеріївна, аспірант кафедри ме-
неджменту і міжнародного підприємництва Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Економічне оціню-
вання та регулювання інтелектуального капіталу маши-
нобудівних підприємств» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий ке-
рівник – Босак А. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва 
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опо-
ненти: Семенова В. Г., доктор екон. наук, доцент, профе-
сор кафедри економіки підприємства та організації під-
приємницької діяльності (Одеський національний еконо-
мічний університет МОН України); Давимука С. А., доктор 
екон. наук, професор, провідний науковий співробітник 
(ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Доліш-
нього НАН України»). (421/5)

Рябкова Ольга Василівна, асистент кафедри обліку та 
аналізу Національного університету «Львівська політехні-
ка»: «Моніторинг економічних показників результативнос-
ті машинобудівного підприємства» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науко-
вий керівник – Яремко І. Й., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри обліку та аналізу (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка»). Опоненти: Яковлєв А. І., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри еконо-

міки та маркетингу (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» МОН України); За-
ярна Н. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
економіки (Львівський торговельно-економічний універ-
ситет МОН України). (422/5)

Бабій Григорій Ярославович, директор Новояворів-
ського НВК «Середня загальноосвітня школа II ступеня – 
ліцей»: «Механізми активізації інвестиційно-інноваційних 
процесів в українсько-польському транскордонному регі-
оні» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка). Спецрада Д 35.154.01 у ДУ «Інститут регіо-
нальних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 
(79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-
71-68). Науковий керівник – Борщевський В. В., доктор 
екон. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу 
розвитку територіальних громад і транскордонного спів-
робітництва (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України»). Опоненти: Гоблик В. В., 
доктор екон. наук, професор, перший проректор (Мукачів-
ський державний університет МОН України); Смолич Д. В., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри менеджменту (Луць-
кий національний технічний університет МОН України). 
(423/5)

Патицька Христина Олегівна, молодший науковий 
співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішньо-
го НАН України»: «Формування фінансово-економічного 
потенціалу територіальних громад в умовах реалізації 
реформи місцевого самоврядування» (08.00.05 – розви-
ток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада 
Д 35.154.01 у ДУ «Інститут регіональних досліджень іме-
ні М. І. Долішнього НАН України» (79026, м. Львів, вул. 
Козельницька, 4; тел. (032) 270-71-68). Науковий керів-
ник – Сторонянська І. З., доктор екон. наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу 
регіональної фінансової політики (ДУ «Інститут регіональ-
них досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). 
Опоненти: Вахович І. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та стра-
хування (Луцький національний технічний університет 
МОН України); Іванова О. Ю., доктор екон. наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу макроекономічної 
політики та регіонального розвитку (НДЦ індустріальних 
проблем розвитку НАН України). (424/5)

Синюра-Ростун Надія Романівна, молодший науковий 
співробітник сектору просторового розвитку ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН Укра-
їни»: «Територіальна організація дошкільної та шкільної 
освіти регіону в умовах сучасних реформ» (08.00.05 – роз-
виток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецра-
да Д 35.154.01 у ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України» (79026, м. Львів, вул. 
Козельницька, 4; тел. (032) 270-71-68). Науковий керів-
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ник – Шевчук Л. Т., доктор екон. наук, професор, прорек-
тор з наукової роботи (ПВНЗ «Львівський університет біз-
несу і права»). Опоненти: Антохов А. А., доктор екон. наук, 
доцент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту 
і адміністрування (Чернівецький національний універси-
тет імені Юрія Федьковича МОН України); Повстин О. В., 
кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри права та 
менеджменту цивільного захисту (Львівський держав-
ний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України). 
(425/5)

Ковпак Олена Володимирівна, аспірант кафедри еко-
номіки та економічної безпеки Львівського державного 
університету внутрішніх справ: «Інституціональні інстру-
менти зміцнення бюджетної безпеки України» (21.04.01 – 
економічна безпека держави). Спецрада Д 35.725.04 у 
Львівському державному університеті внутрішніх справ 
МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. 
(032) 295-47-74). Науковий керівник – Бабець І. Г., док-
тор екон. наук, доцент, професор кафедри міжнародних 
економічних відносин (Запорізький інститут економіки та 
інформаційних технологій). Опоненти: Мартинюк В. П., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри підпри-
ємництва та екологічної експертизи товарів (Національний 
університет «Львівська політехніка»); Венцковський Д. Ю., 
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач сектору зовнішньоекономічної безпеки (Націо-
нальний інститут стратегічних досліджень). (426/5)

Яковенко Олексій Володимирович, викладач кафедри 
маркетингу та управління бізнесом Уманського державно-
го педагогічного університету імені Павла Тичини: «Креди-
тування сільськогосподарських підприємств як інструмент 
забезпечення продовольчої безпеки України» (21.04.01 – 
економічна безпека держави). Спецрада Д 35.725.04 у 
Львівському державному університеті внутрішніх справ 
МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. 
(032) 295-47-74). Науковий керівник – Шойко В. А., кан-
дидат істор. наук, доцент, заступник начальника (Україн-
ський НДІ цивільного захисту). Опоненти: Токар В. В., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри міжнарод-
них фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»); Живко З. Б., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
(Львівський державний університет внутрішніх справ). 
(427/5)

Павлюк Світлана Іванівна, викладач Технолого-еко-
номічного коледжу Миколаївського національного аграр-
ного університету: «Регулювання соціально-економічного 
розвитку сільських територій в умовах децентралізації» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 38.806.01 у Миколаївському на-
ціональному аграрному університеті МОН України (54020, 
м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-
82). Науковий керівник – Червен І. І., доктор екон. наук, 

професор, завідувач кафедри управління виробництвом 
та інноваційною діяльністю підприємств (Миколаївський 
національний аграрний університет). Опоненти: Єрма-
ков О. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економіки праці та соціального розвитку (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Ажаман І. А., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
менеджменту та управління проектами (Одеська державна 
академія будівництва та архітектури). (429/5)

Безугла Дар’я Валеріївна, асистент кафедри організа-
ції виробництва та управління персоналом Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інсти-
тут»: «Організаційно-економічне забезпечення технічного 
переоснащення виробництва підприємств машинобу-
дування» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
64.050.02 у Національному технічному університеті «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-32-13). Науко-
вий керівник – Перерва П. Г., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри організації виробництва та управління 
персоналом (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут»). Опоненти: Бельтюков Є. А., 
доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, завідувач кафедри економіки підприємств 
(Одеський національний політехнічний університет); Фар-
тушняк О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку (Харківський національний еконо-
мічний університет імені Семена Кузнеця). (431/5)

Володіна Валерія Олегівна, старший викладач кафе-
дри маркетингу, економіки, управління та адмініструван-
ня ВНЗ «Національна академія управління»: «Державне 
регулювання інноваційними інтересами підприємництва» 
(08.00.03 – економіка та управління національним госпо-
дарством). Спецрада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна ака-
демія управління» (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; 
тел. (044) 242-24-64). Науковий керівник – Єрохін С. А., 
доктор екон. наук, професор, ректор (ВНЗ «Національна 
академія управління»). Опоненти: Кукса І. М., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної 
кібернетики, (Луганський національний аграрний універ-
ситет, м. Харків); Сержанов В. В., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, декан 
економічного факультету (ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет»). (433/5)

Іванишина Галина Сергіївна, викладач кафедри мар-
кетингу, економіки, управління та адміністрування ВНЗ 
«Національна академія управління»: «Державне регулю-
вання у сфері пробірного нагляду» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада 
Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» 
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 242-24-64). 
Науковий керівник – Єрохін С. А., доктор екон. наук, про-
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фесор, ректор (ВНЗ «Національна академія управління»). 
Опоненти: Коренюк П. І., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністру-
вання (Дніпровський державний технічний університет); 
Штангрет А. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та опо-
даткування (Українська академія друкарства). (434/5)

Трофименко Марія Юріївна, асистент кафедри фінан-
сів, грошового обігу і кредиту Львівського національного 
університету імені Івана Франка: «Фінансові ресурси роз-
витку соціальної інфраструктури України» (08.00.08 – гро-
ші, фінанси і кредит). Спецрада Д 35.051.01 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка МОН Укра-
їни (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 
260-34-02). Науковий керівник – Ванькович Д. В., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, грошо-
вого обігу і кредиту (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Дем’янишин В. Г., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри фінансів імені 
С. І. Юрія (Тернопільський національний економічний уні-
верситет); Кучер Г. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів (Київський національний торговельно-
економічний університет). (435/5)

Різник Дмитро Васильович, викладач кафедри еконо-
міки та підприємництва Львівського інституту ПАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом»: 
«Управління мотивацією праці на підприємствах санатор-
но-курортного комплексу» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-еко-
номічному університеті Центральної спілки споживчих 
товариств України (79005, м. Львів, вул. М. Туган-Бара-
новського, 10; тел. 275-65-50). Науковий керівник – Міцен-
ко Н. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економіки (Львівський торговельно-економічний універ-
ситет Центральної спілки споживчих товариств України). 
Опоненти: Гончар О. І., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри економіки підприємства і підприємництва 
(Хмельницький національний університет МОН України); 
Денисюк О. Г., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри економіки та підприємництва, декан факультету еко-
номіки та менеджменту (Житомирський державний техно-
логічний університет МОН України). (436/5)

Вешко Оксана Володимирівна, спеціаліст І категорії 
відділу міжнародних зв’язків Хмельницького національ-
ного університету МОН України: «Крос-культурний ме-
неджмент в реалізації стратегії розвитку підприємства» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 70.052.01 у 
Хмельницькому національному університеті МОН України 
(29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 
72-64-35). Науковий керівник – Стадник В. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри менеджменту, адмі-

ністрування і готельно-ресторанної справи (Хмельниць-
кий національний університет МОН України). Опоненти: 
Харчишина О. В., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств (Національний авіаційний університет МОН 
України); Кравченко В. О., кандидат екон. наук, профе-
сор, професор кафедри менеджменту організацій та ЗЕД 
(Одеський національний економічний університет МОН 
України). (439/5)

Маршук Ліна Миколаївна, асистент кафедри фінансів 
Вінницького торговельно-економічного інституту Київ-
ського національного торговельно-економічного універ-
ситету МОН України: «Організаційно-економічний меха-
нізм формування і підвищення ресурсно-фінансового 
потенціалу підприємства» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному 
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. 
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий керів-
ник – Нижник В. М., доктор екон. наук, професор, прорек-
тор з науково-педагогічної роботи (Хмельницький націо-
нальний університет МОН України). Опоненти: Череп А. В., 
доктор екон. наук, професор, декан економічного факуль-
тету (Запорізький національний університет МОН Украї-
ни); Денисюк О. Г., кандидат екон. наук, доцент, декан фа-
культету економіки та менеджменту (Житомирський дер-
жавний технологічний університет МОН України). (440/5)

Орловський Євген Сергійович, асистент кафедри ме-
неджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ «При-
дніпровська державна академія будівництва та архітекту-
ри»: «Регіональна політика розвитку екологічного жит-
лового будівництва» (08.00.05 – розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 73.052.02 у Чер-
каському державному технологічному університеті МОН 
України (18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. 
(0472) 71-00-92). Науковий керівник – Вечеров В. Т., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, 
управління проектами і логістики (ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури»). Опо-
ненти: Прушківський В. Г., доктор екон. наук, професор, 
перший проректор (Запорізький національний технічний 
університет); Саркісян Л. Г., кандидат екон. наук, доцент 
кафедри міжнародних економічних відносин (Донецький 
національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця). 
(441/5)

Пригодюк Олена Миколаївна, фахівець І категорії 
сектору організаційної роботи ННЦ по роботі з іноземни-
ми студентами Черкаського державного технологічного 
університету: «Формування і розвиток соціальної інфра-
структури регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 73.052.02 у Чер-
каському державному технологічному університеті МОН 
України (18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. 
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(0472) 71-00-92). Науковий керівник – Демиденко В. В., 
кандидат екон. наук, доцент, декан факультету економіки 
та управління (Черкаський державний технологічний уні-
верситет). Опоненти: Заблодська І. В., доктор екон. наук, 
професор, директор (Луганська філія Інституту економі-
ко-правових досліджень НАН України, м. Сєвєродонецьк); 
Головня Ю. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри міжнародних економічних відносин (Київський націо-
нальний торговельно-економічний університет). (442/5)

Оскома Олена Володимирівна, асистент кафедри фі-
нансів і маркетингу ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури»: «Планування діяль-
ності будівельного підприємства на основі контролінгу» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада К 08.085.04 у 
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури» МОН України (49600, м. Дніпро, вул. Чер-
нишевського, 24-а; тел. (0562) 46-44-51). Науковий керів-
ник – Іванов С. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів і маркетингу (ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури» МОН Укра-
їни). Опоненти: Могилова А. Ю., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри економічної теорії та маркетингу (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара 
МОН України); Бєлєнкова О. Ю., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри економіки будівництва (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України). (443/5)

Набулсі Хусейн Найеф, стажист кафедри економі-
ки, менеджменту та комерційної діяльності Центрально-
українського національного технічного університету МОН 
України: «Механізм регулювання державно-приватного 
партнерства у соціальній сфері» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада К 
23.073.03 у Центральноукраїнському національному тех-
нічному університеті МОН України (25006, м. Кропивниць-
кий, просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34). 
Науковий керівник – Малаховський Ю. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту 
та комерційної діяльності (Центральноукраїнський націо-
нальний технічний університет МОН України). Опоненти: 
Шапошников К. С., доктор екон. наук, професор, директор 
(Причорноморський науково-дослідний інститут еконо-
міки та інновацій); Кучерова Г. Ю., доктор екон. наук, до-
цент, професор кафедри обліку та оподаткування (ПВНЗ 
«Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління»). (444/5)

Левкович Андрій Васильович, президент Івано-Фран-
ківської торгово-промислової палати: «Облік і внутрішній 
контроль в управлінні логістичними витратами виробни-
чих підприємств» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада К 
35.840.03 у Львівському торговельно-економічному уні-

верситеті Укоопспілки (79005, м. Львів, вул. Туган-Бара-
новського, 10; тел. 295-81-90). Науковий керівник – Мед-
відь Л. Г., кандидат екон. наук, професор, професор кафе-
дри бухгалтерського обліку (Львівський торговельно-еко-
номічний університет). Опоненти: Сопко В. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри обліку та оподатку-
вання (Київський національний торговельно-економічний 
університет МОН України); Каленчук Л. В., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 
(Житомирський державний технологічний університет 
МОН України). (445/5)

Попик Мар’яна Михайлівна, аспірант кафедри еконо-
міки і підприємництва ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України: «Формування інтегра-
ційних структур у лісопромисловому комплексі регіону» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна еко-
номіка). Спецрада К 61.051.02 у ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, 
вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керів-
ник – Пітюлич М. М., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри фінансів і банківської справи (ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет» МОН України). Опонен-
ти: Лендєл М. А., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресто-
ранного бізнесу (Ужгородський торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економіч-
ного університету МОН України); Попадинець Н. М., кан-
дидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу 
регіональної економічної політики (ДУ «Інститут регіо-
нальних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). 
(446/5)

Цалан Мирослава Іванівна, викладач кафедри міжна-
родних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет» МОН України: «Організаційно-еко-
номічний механізм розвитку лісогосподарської діяльності 
в регіоні» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіо-
нальна економіка). Спецрада К 61.051.02 у ДВНЗ «Ужго-
родський національний університет» МОН України (88000, 
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науко-
вий керівник – Мікловда В. П., доктор екон. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри 
економіки і підприємництва (ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет» МОН України). Опоненти: Папп В. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри туризму 
і рекреації, проректор з науково-педагогічної роботи (Му-
качівський державний університет МОН України); Мар-
гіта Н. О., кандидат екон. наук, старший викладач кафе-
дри маркетингу та логістики (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). (447/5)

Неботов Петро Григорович, директор Державного НДІ 
інформатизації та моделювання економіки: «Організацій-
но-економічний механізм експортного контролю в оборон-
но-промисловому комплексі України» (08.00.03 – економі-
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ка та управління національним господарством). Спецрада 
Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» 
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 246-24-
64). Науковий керівник – Гужва І. Ю., доктор екон. наук, за-
ступник директора (Державний науково-дослідний інсти-
тут інформатизації та моделювання економіки). Опоненти: 
Коваль В. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
прикладної економіки (Одеський торговельно-економіч-
ний інститут Київського національного торговельно-еко-
номічного університету); Зубрицький А. І., кандидат екон. 
наук, провідний економіст відділу аналізу зовнішнього 
сектору департаменту монетарної політики та економічно-
го аналізу Національного банку України. (468/5)

Бардіна Тетяна Олегівна, старший викладач кафедри 
підприємництва і права Полтавської державної аграрної 
академії: «Розвиток сільських територій в умовах реформи 
децентралізації» (08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством). Спецрада Д 44.887.01 у Пол-
тавській державній аграрній академії МОН України (36003, 
м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3; тел. (05322) 2-27-64). На-
уковий керівник – Галич О. А., кандидат екон. наук, доцент, 
декан факультету економіки та менеджменту (Полтавська 
державна аграрна академія МОН України). Опоненти: Дань-
ко Ю. І., доктор екон. наук, доцент, завідувач науково-до-
слідної частини (Сумський національний аграрний універ-
ситет МОН України); Мармуль Л. О., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри економіки підприємства (Пере-
яслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди МОН України). (504/5)

Колодяжна Тетяна Вікторівна, старший викладач ка-
федри фінансів та кредиту Харківського національного 
університету будівництва та архітектури: «Вплив про-
цесів злиттів та поглинань компаній на конкурентоспро-
можність економіки України» (08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством). Спецрада Д 
64.251.01 у НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН 
України (61166, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а; тел. (057) 
702-08-67). Науковий керівник – Хаустова В. Є., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів та кре-
диту (Харківський національний університет будівництва 
та архітектури). Опоненти: Лайко О. І., доктор екон. наук, 
старший науковий співробітник, заступник завідувача від-
ділу міжрегіонального економічного розвитку Українсько-
го Причорномор’я (Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України); Маргасова В. Г., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгал-
терського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський 
національний технологічний університет). (505/5)

Держевецька Марина Анатоліївна, аспірант кафедри 
менеджменту Донбаської державної машинобудівної ака-
демії МОН України: «Управління інтелектуальним капіта-
лом промислових підприємств (на прикладі підприємств 
машинобудування)» (08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 12.105.03 у Донбаській державній машино-
будівній академії МОН України (84313, м. Краматорськ, 
вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий керів-
ник – Тельнова Г. В., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри менеджменту (Донбаська державна машинобу-
дівна академія МОН України). Опоненти: Лазаренко Д. О., 
доктор екон. наук, професор, декан факультету психоло-
гії, економіки і управління (ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» МОН України, м. Слов’янськ); 
Рева О. В., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку, 
фінансів та економічної безпеки (ДВНЗ «Донецький на-
ціональний технічний університет» МОН України, м. По-
кровськ). (506/5)

Мирошниченко Ганна Борисівна, старший викладач 
кафедри менеджменту ДВНЗ «Донецький національ-
ний технічний університет» МОН України, м. Покровськ: 
«Стимулювання підвищення ефективності енергетичного 
господарства промислового підприємства» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). 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 – Попова О. Ю., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри міжнародної економіки і марке-
тингу (ДВНЗ «Донецький національний технічний універ-
ситет» МОН України). Опоненти: Каїра З. С., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри менеджменту (Дон-
баська державна машинобудівна академія МОН України); 
Маценко О. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування 
(Сумський державний університет МОН України). (509/5)

Аль-Абабнех Хасан Алі Касем, аспірант кафедри між-
народної економіки і маркетингу ДВНЗ «Донецький на-
ціональний технічний університет» МОН України, м. По-
кровськ: «Метаевристичний підхід до планування реклам-
ної кампанії промислового підприємства» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). 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 – Попова О. Ю., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри міжнародної економіки і марке-
тингу (ДВНЗ «Донецький національний технічний універ-
ситет» МОН України). Опоненти: Смерічевський С. Ф., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу 
(Національний авіаційний університет МОН України); Рай-
ко Д. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
економічної кібернетики та маркетингового менеджменту 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут» МОН України). (512/5)

Камінецька Оксана Валеріївна, асистент кафедри 
управління земельними ресурсами та земельного када-
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стру Білоцерківського національного аграрного універ-
ситету: «Удосконалення управління земельно-ресурсним 
потенціалом територій на основі аналізу рівня добробуту» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища). Спецрада Д 26.004.20 у На-
ціональному університеті біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – 
Мартин А. Г., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
землевпорядного проектування (Національний універси-
тет біоресурсів і природокористування України). Опонен-
ти: Дребот О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач 
відділу інституціонального забезпечення природокористу-
вання (Інститут агроекології і природокористування НАН 
України); Третяк Н. А., кандидат екон. наук, науковий спів-
робітник відділу проблем економіки земельних і лісових 
ресурсів (ДУ «Інститут економіки природокористування та 
сталого розвитку НАН України»). (553/5)

Волошина Тетяна Валеріївна, провідний економіст 
ТОВ «Спецбудпроект»: «Економіко-управлінське обґрун-
тування санаційних заходів для підприємств підрядного 
будівництва» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 26.056.03 у Київському національному університеті бу-
дівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, Пові-
трофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий 
керівник – Малихіна О. М., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту та будівництва (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України). Опоненти: Білоусов О. М., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту (ПВНЗ «Між-
народний університет бізнесу і права» МОН України); Ва-
хович І. В., кандидат екон. наук, доцент, завідувач відділу 
економіки, управління та організації будівництва (ДП «На-
уково-дослідний інститут будівельного виробництва імені 
B. C. Балицького» Мінрегіонрозвитку України). (554/5)

Гергі Денис Семенович, заступник начальника Держав-
ної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ ДФС у 
м. Києві: «Методико-прикладний інструментарій антикри-
зового менеджменту будівельних організацій» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 26.056.03 у Київському 
національному університеті будівництва і архітектури МОН 
України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; 
тел. (044) 244-96-37). Науковий керівник – Жарінова А. Г., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки 
будівництва (Київський національний університет будівни-
цтва і архітектури МОН України). Опоненти: Салига К. С., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування (ПВНЗ «Класичний при-
ватний університет» МОН України); Денисюк О. В., канди-
дат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту 
(Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця МОН України). (555/5)

Заліско Софія Анатоліївна, начальник фінансово-еко-
номічного відділу ПАТ «Дрогобицький завод автомобіль-
них кранів»: «Формування портфеля будівельних проектів 
девелопера на засадах вартісно-орієнтовного управління» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.03 у 
Київському національному університеті будівництва і ар-
хітектури МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський 
просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий керівник – Ри-
жакова Г. М., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри менеджменту в будівництві (Київський національ-
ний університет будівництва і архітектури МОН України). 
Опоненти: Поповиченко І. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри менеджменту, управління проектами і 
логістики (ДВНЗ «Придніпровська державна академія бу-
дівництва та архітектури» МОН України); Сердюк Т. В., кан-
дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
будівництва та цивільної оборони (Вінницький національ-
ний технічний університет МОН України). (557/5)

Пантелеєв Петро Олександрович, заступник голови Ки-
ївської міськдержадміністрації: «Оцінювання стану і вартос-
ті утримання житлових будинків будівельно-експлуатацій-
ними підприємствами» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 26.056.03 у Київському національному університеті 
будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, По-
вітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науковий 
керівник – Ніколаєв В. П., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри публічного управління і публічної служ-
би (Національна академія державного управління при Пре-
зидентові України). Опоненти: Вагонова О. Г., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки 
(Національний технічний університет «Дніпровська політех-
ніка» МОН України); Жарінова А. Г., доктор екон. наук, до-
цент, в. о. директора (Державна науково-технічна бібліотека 
України МОН України). (558/5)

Алішов Гамід Надір-огли, директор з маркетингу ка-
тегорій соки та молоко, ТОВ «Сандора»: «Державне ре-
гулювання діяльністю транснаціональних компаній в 
процесі розвитку національної економіки (на прикладі ви-
робництва продуктів харчування)» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада 
Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління» 
(03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15; тел. (044) 246-24-
64). Науковий керівник – Єрмошенко М. М., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, економі-
ки, управління та адміністрування (ВНЗ «Національна ака-
демія управління»). Опоненти: Корнєєв М. В., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри міжнародних економіч-
них відносин (Університет митної справи та фінансів); 
Хілуха О. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприєм-
ства (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки). (559/5)
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Буряк Альона Анатоліївна, асистент кафедри міжна-
родної економіки та маркетингу Полтавського національ-
ного технічного університету імені Юрія Кондратюка: «Ор-
ганізаційно-економічні засади залучення прямих інозем-
них інвестицій у промисловість регіону» (08.00.05 – розви-
ток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада 
Д 44.052.03 у Полтавському національному технічному 
університеті імені Юрія Кондратюка МОН України (36011, 
м. Полтава, Першотравневий просп., 24; тел. (0532) 56-98-
94). Науковий керівник – Чичкало-Кондрацька І. Б., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнарод-
ної економіки та маркетингу (Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка). Опоненти: 
Манн Р. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
економіки та підприємництва (Черкаський державний 
технологічний університет МОН України); Бережна А. Ю., 
кандидат екон. наук, доцент, начальник Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Полтавській 
області. (561/5)

Фурсова Наталія Артемівна, старший викладач кафе-
дри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем 
Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка: «Соціальні детермінанти економічної 
безпеки національної економіки» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада 
Д 44.052.03 у Полтавському національному технічному 
університеті імені Юрія Кондратюка МОН України (36011, 
м. Полтава, Першотравневий просп., 24; тел. (0532) 56-98-
94). Науковий керівник – Комеліна О. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту і логістики 
(Полтавський національний технічний університет іме-
ні Юрія Кондратюка). Опоненти: Левченко О. М., доктор 
екон. наук, професор, проректор з наукової роботи (Цен-
тральноукраїнський національний технічний університет 
МОН України, м. Кропивницький); Ховрак І. В., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів (Кре-
менчуцький національний університет імені Михайла Ост-
роградського). (562/5)

Пересипкін Михайло Миколайович, старший викладач 
кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 
Харківського національного університету міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова: «Кадрове забезпечення сис-
теми економічної безпеки суб’єктів господарської діяль-
ності України в умовах євроінтеграції» (21.04.02 – еконо-
мічна безпека суб’єктів господарської діяльності). Спецра-
да Д 64.089.01 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 – Момот Т. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економіч-
ної безпеки, обліку і аудиту (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова). 
Опоненти: Живко З. Б., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри менеджменту (Львівський державний 

університет внутрішніх справ); Назаров Н. К., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та біз-
несу (Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця). (563/5)

Писаревський Микола Ілліч, викладач кафедри турис-
тичного бізнесу та країнознавства Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна: «Механізм забезпе-
чення економічної безпеки підприємств машинобудування 
щодо протидії рейдерству» (21.04.02 – економічна безпека 
суб’єктів господарської діяльності). Спецрада Д 64.089.01 
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 – Момот Т. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансово-економічної без-
пеки, обліку і аудиту (Харківський національний універси-
тет міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: 
Гавловська Н. І., доктор екон. наук, доцент, професор ка-
федри менеджменту, адміністрування та готельно-ресто-
ранної справи (Хмельницький національний університет); 
Івченко Є. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри менеджменту та маркетингу (Східноукраїнський на-
ціональний університет імені Володимира Даля). (564/5)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Чжан Сінь, аспірант Національного педагогічного уні-

верситету імені М. П. Драгоманова: «Репрезентація націо-
нальної ідентичності у просторі сучасної освіти» (09.00.10 – 
філософія освіти). Спецрада Д 26.053.16 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Науковий керівник – Боднар К. А., кандидат філософ. 
наук, доцент, завідувач відділу аспірантури і докторантури 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова). Опоненти: Воробйова Л. С., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри філософії та політо-
логії (Університет державної фіскальної служби України); 
Джура О. Д., доктор філософ. наук, професор, директор 
(Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківсько-
го національного технічного університету нафти і газу). 
(7/5)

Хром’як Наталія Львівна, старший науковий співро-
бітник Центру дослідження релігії Національного педа-
гогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Вчення 
про природне богослов’я Карла Барта і його рецепція у 
сучасній богословській думці» (09.00.14 – богослов’я). 
Спецрада  Д 26.053.21 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. 
Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий ке-
рівник – Чорноморець Ю. П., доктор філософ. наук, про-
фесор, професор кафедри культурології (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опо-
ненти: Таранов С. В., доктор філософ. наук, доцент, за-
ступник директора (Центр гуманітарної освіти НАН Украї-
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ни); Фенно І. М., кандидат філософ. наук, доцент кафедри 
релігієзнавства (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (15/5)

Добжиньскі Адам Анджей, аспірант кафедри історії 
філософії Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Атрибутика зла в історико-філософській 
та релігійно-філософській європейській традиції: онтоло-
гічний аспект» (09.00.05 – історія філософії). Спецрада Д 
35.051.02 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універси-
тетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Дах-
ній А. Й., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри 
історії філософії (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Петрушов В. М., доктор 
філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії 
та соціології (Український державний університет заліз-
ничного транспорту); Мазурик (Сінельнікова) М. В., кан-
дидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри філософії 
(Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного 
університету «Львівська політехніка»). (152/5)

Стрижачук Федір Васильович, старший науковий спів-
робітник Центру дослідження релігії Національного педа-
гогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Чистий 
та поглиблений теїзм в богослов’ї Річарда Свінберна» 
(09.00.14 – богослов’я). Спецрада Д 26.053.21 у Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драгома-
нова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий керівник – Чорноморець Ю. П., док-
тор філософ. наук, професор, професор кафедри куль-
турології (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Баумейстер А. О., доктор 
філософ. наук, доцент, професор кафедри теоретичної і 
практичної філософії (Київський національний універси-
тет імені Т. Г. Шевченка); Симчич М. В., кандидат філософ. 
наук, докторант відділу історії філософії України (Інститут 
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України). (195/5)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Бобчинець Любов Іванівна, викладач кафедри роман-

ської і новогрецької філології та перекладу Київського 
національного лінгвістичного університету: «Терміноло-
гічна і фразеологічна номінація азартних ігор у сучасній 
іспанській мові: лексико-семантичний та функціональ-
ний аспекти» (10.02.05 – романські мови). Спецрада Д 
26.054.02 у Київському національному лінгвістичному 
університеті МОН України (03680, м. Київ-150, вул. Велика 
Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керів-
ник – Сидельникова Л. В., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри іспанської та французької філології 
(Київський національний лінгвістичний університет). Опо-
ненти: Гетьман З. О., доктор філол. наук, професор, про-
фесор кафедри романської філології (Інститут філології 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка,); Буць Ж. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент 

кафедри теорії, практики та перекладу французької мови 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (16/5)

Плахотнікова Олена Юріївна, старший лаборант з ви-
щою освітою навчальної лабораторії експериментальної 
фонетики Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Корпус українсько-
го усного мовлення: теоретичні засади побудови й основи 
практичного втілення» (10.02.01 – українська мова). Спец-
рада Д 26.001.19 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Бас-Кононенко О. В., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри української мови та прикладної лінгвіс-
тики (Інститут філології Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Українець Л. Ф., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри укра-
їнської мови (Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка); Романюк Ю. В., канди-
дат філол. наук, старший науковий співробітник відділу 
лексикології, лексикографії та структурно-математичної 
лінгвістики (Інститут української мови НАН України). (48/5)

Кондаурова Христина Вадимівна, викладач кафедри 
латинської мови Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця: «Латинськомовний законодавчий 
документ: від папської булли до гетьманського універса-
лу» (10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські 
мови). Спецрада Д 26.001.19 у Національному медичному 
університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (03055, 
м. Київ, просп. Перемоги, 34; тел. (044) 454-49-15). Науко-
вий керівник – Миронова В. М., кандидат філол. наук, до-
цент, доцент кафедри загального мовознавства, класичної 
філології та неоелліністики (Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Чернюх Б. В., доктор філол. наук, доцент, завідувач 
кафедри класичної філології (Львівський національний 
університет імені Івана Франка); Макар І. С., кандидат фі-
лол. наук, доцент кафедри румунської та класичної філо-
логії (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). (93/5)

Синєгуб Ярослава Володимирівна, вихователь КВНЗ 
«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені 
Т. Г. Шевченка»: «Формування української соціологічної 
термінології» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 
26.001.19 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Чумак В. В., кандидат філол. наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи (Український мовно-інфор-
маційний фонд НАН України). Опоненти: Стишов О. А., 
доктор філол. наук, професор кафедри української мови 
(Інститут філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка); Туровська Л. В., кандидат філол. наук, стар-
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ший науковий співробітник відділу граматики та науко-
вої термінології (Інститут української мови НАН України). 
(123/5)

Малишева Марина Анатоліївна, тимчасово не працює: 
«Імперативні мовленнєві акти у сучасному православному 
релігійному дискурсі» (10.02.01 – українська мова). Спецра-
да 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 – Леута О. І., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри української мови (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова МОН України). Опоненти: Бріцин В. М., доктор філол. 
наук, професор, головний співробітник (Інститут мовознав-
ства імені О. О. Потебні НАН України); Доценко О. Л., канди-
дат філол. наук, доцент кафедри української мови, заступ-
ник директора Інституту філології (Київський університет 
імені Бориса Грінченка МОН України). (187/5)

Онищак Галина Василівна, викладач кафедри англій-
ської філології ДВНЗ «Ужгородський національний уні-
верситет»: «Системно-структурна параметризація лекси-
ко-семантичної групи «Зло» в українській, англійській та 
французькій мовах» (10.02.15 – загальне мовознавство). 
Спецрада Д 26.054.04 у Київському національному лінг-
вістичному університеті МОН України (03150, м. Київ, вул. 
Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий 
керівник – Фабіан М. П., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри англійської філології (ДВНЗ «Ужго-
родський національний університет»). Опоненти: Толчеє-
ва Т. С., доктор філол. наук, професор, професор кафедри 
загального мовознавства і германістики (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Со-
рока Т. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
англійської мови та перекладу (Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет). (212/5)

Коваль Ірина Ігорівна, викладач кафедри німецької 
філології Київського національного лінгвістичного універ-
ситету: «Вербалізація концепту SCH NHEIT у лексичних та 
фразеологічних одиницях німецької мови: лінгвокульту-
рологічний аспект» (10.02.04 – германські мови). Спецра-
да К 67.051.05 у Херсонському державному університеті 
МОН України (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; 
тел. (0552) 32-67-05). Науковий керівник – Гамзюк М. В., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри ні-
мецької філології (Київський національний лінгвістичний 
університет). Опоненти: Школяренко В. І., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри германської філоло-
гії (Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка); Орел І. І., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри романо-германської філології (Рівнен-
ський державний гуманітарний університет). (242/5)

Передон Наталія Олександрівна, асистент кафедри 
іноземних мов гуманітарних спеціальностей Східноєвро-

пейського національного університету імені Лесі Україн-
ки: «Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегій 
і тактик учасників комунікативної ситуації «примирення» 
(на матеріалі англійської мови)» (10.02.04 – германські 
мови). Спецрада К 67.051.05 у Херсонському державно-
му університеті МОН України (73000, м. Херсон, вул. Уні-
верситетська, 27; тел. (0552) 32-67-05). Науковий керів-
ник – Гедз С. Ф., кандидат філол. наук, доцент, завідувач 
кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки). Опоненти: Фролова І. Є., доктор філол. наук, 
доцент, професор кафедри теорії та практики перекладу 
англійської мови (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна); Акішина М. О., кандидат філол. наук, 
доцент, доцент кафедри перекладознавства та прикладної 
лінгвістики (Херсонський державний університет). (243/5)

Ткаченко Іван Анатолійович, викладач кафедри ан-
глійської мови та методики її викладання Херсонського 
державного університету: «Наративні маски у сучасному 
англомовному дискурсі (на матеріалі постмодерністських 
творів): комунікативно-прагматичний та когнітивно-нара-
тивний аспект» (10.02.04 – германські мови). Спецрада К 
67.051.05 у Херсонському державному університеті МОН 
України (73000, м. Херсон, вул. Університетська, 27; тел. 
(0552) 32-67-05). Науковий керівник – Бєлєхова Л. І., док-
тор філол. наук, професор кафедри англійської мови та 
методики її викладання (Херсонський державний універ-
ситет). Опоненти: Безугла Л. Р., доктор філол. наук, про-
фесор, професор кафедри німецької філології і перекладу 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на); Стодолінська Ю. В., кандидат філол. наук, старший 
викладач кафедри англійської філології (Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили). (244/5)

Голіченко Мар’яна Олегівна, молодший науковий спів-
робітник відділу теорії та методології створення енцикло-
педичних видань Інституту енциклопедичних досліджень 
НАН України: «Комунікативно-прагматичні функції вока-
тивних речень в українському художньому та політично-
му дискурсах» (10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 
26.173.01 в Інституті української мови НАН України (01001, 
м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-18-85). На-
уковий керівник – Городенська К. Г., доктор філол. наук, 
професор, завідувач відділу граматики та наукової термі-
нології (Інститут української мови НАН України). Опонен-
ти: Вінтонів М. О., доктор філол. наук, професор кафедри 
української мови (Київський університет імені Бориса 
Грінченка); Мінчак Г. Б., кандидат філол. наук, доцент ка-
федри української філології та славістики (Київський на-
ціональний лінгвістичний університет). (334/5)

Куриленко Дана Володимирівна, викладач української 
літератури Центру професійно-технічної освіти м. Жито-
мира: «Жанрово-стильова поліфонія прози кін. 50 – 70-х 
pp. XX ст. (на прикладі романів О. Ільченка «Козацькому 
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роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця», ди-
логії В. Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини»)» 
(10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.001.15 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Семенюк Г. Ф., 
доктор філол. наук, професор кафедри історії української 
літератури, теорії літератури та літтворчості (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Ленська С. В., доктор філол. наук, доцент кафедри україн-
ської літератури (Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка); Калинчук А. М., кандидат 
філол. наук, старший науковий співробітник відділу шев-
ченкознавства НАН України. (521/5)

Михалевич Ірина Юріївна, аспірант кафедри української 
літератури Східноєвропейського національного університе-
ту імені Лесі Українки: «Українська жіноча пісня: поетико-
естетичний аспект» (10.01.07 – фольклористика). Спецрада 
Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Давидюк В. Ф., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри української літератури (Східноєвропейський на-
ціональний університет імені Лесі Українки). Опоненти: 
Копаниця Л. М., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри фольклористики (Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка); Пас-
тух Н. А., кандидат філол. наук, старший науковий співро-
бітник, старший науковий співробітник відділу фолькло-
ристики (Інститут народознавства НАН України). (523/5)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Рожко Оксана Валентинівна, молодший науковий спів-

робітник кафедри геодезії та картографії факультету зем-
левпорядкування Національного університету біоресурсів 
і природокористування України: «Науково-методичні за-
сади укладання електронного атласу земельних ресурсів 
адміністративного району» (11 00.12 – географічна карто-
графія). Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Ковальчук І. П., доктор географ. наук, 
професор, завідувач кафедри геодезії та картографії (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України). Опоненти: Пересадько В. А., доктор географ. 
наук, професор, декан факультету геології, географії, ре-
креації і туризму (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна); Курач Т. М., кандидат географ. наук, 
доцент, доцент кафедри геодезії та картографії (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). (158/5)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Шепітько Ірина Іванівна, суддя у відставці: «Судовий 

розгляд (судове слідство) в системі судового проваджен-
ня у першій інстанції» (12.00.09 – кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-
шукова діяльність). Спецрада Д 35.051.03 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка МОН Укра-
їни (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 
260-34-02). Наукові керівники: Грошевой Ю. М., доктор 
юрид. наук, професор; Капліна О. В., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач 
кафедри кримінального процесу (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: 
Шумило М. Є., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри правосуддя (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Басиста І. В., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри кримінального права та 
процесу (Львівський торговельно-економічний універси-
тет). (1/5)

Настенко Марина Олексіївна, директор ТОВ «Юридич-
на фірма «Ауксіліум»: «Правове регулювання фінансового 
контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в Укра-
їні» (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 керівник – Гетма-
нець О. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач ка-
федри правового забезпечення господарської діяльності 
факультету № 6 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). Опоненти: Савченко Л. А., доктор юрид. 
наук, професор, віце-президент з наукових та юридичних 
питань (ПВНЗ «Київський міжнародний університет»); 
Шкребець Є. Ф., кандидат юрид. наук, керуючий партнер 
(Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»). (8/5)

Сидорова Ельвіра Олександрівна, провідний фахівець 
факультету підготовки фахівців для підрозділів превен-
тивної діяльності Дніпропетровського державного універ-
ситету внутрішніх справ: «Податкові повноваження орга-
нів публічної влади в Україні» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керів-
ник – Лукашев О. А., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри фінансового права (Національний юридич-
ний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Лю-
тіков П. С., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
адміністративного та господарського права (Запорізький 
національний університет); Якуша Н. В., кандидат юрид. 
наук, суддя (Київський районний суд м. Харкова). (9/5)

Джихад Маджед Мохаммад Аль Шару, аспірант від-
ділу міжнародного права та порівняльного правознав-
ства Інституту держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України: «Інституційні механізми і процедури ООН у 
сфері боротьби з расизмом і расовою дискримінацією» 
(12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.236.03 в Ін-
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ституті держави і права імені В. М. Корецького НАН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-
51-55). Науковий керівник – Денисов В. Н., доктор юрид. 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, за-
відувач відділу міжнародного права та порівняльного пра-
вознавства (Інститут держави і права імені В. М. Корецько-
го НАН України). Опоненти: Тимченко Л. Д., доктор юрид. 
наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
дослідження оподаткування фізичних осіб (НДІ фіскаль-
ної політики Університету державної фіскальної служби 
України); Плахотнюк Н. В., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри міжнародного публічного права (Київський на-
ціональний торговельно-економічний університет). (21/5)

Бородкін Михайло Володимирович, слідчий військо-
вої прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону 
України: «Юридичні факти як підстави виникнення соці-
ально-забезпечувальних правовідносин» (12.00.05 – тру-
дове право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 
41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридич-
на академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Ла-
гутіна І. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафе-
дри трудового права та права соціального забезпечення 
(Національний університет «Одеська юридична академія» 
МОН України). Опоненти: Андріїв В. М., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри трудового права та права 
соціального забезпечення (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка МОН України); Потопа-
хіна О. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова МОН України). (24/5)

Семенька Олена Миколаївна, тимчасово не працює: 
«Цивільно-правове регулювання договору найму будівлі 
або іншої капітальної споруди» (12.00.03 – цивільне право 
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). 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 – Харитонов Є. О., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, завідувач кафедри ци-
вільного права (Національний університет «Одеська юри-
дична академія» МОН України). Опоненти: Галянтич М. К., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заступник директора з наукової роботи (НДІ при-
ватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бур-
чака НАПрН України); Резніченко С. В., кандидат юрид. 
наук, професор, професор кафедри цивільно-правових 
дисциплін (Одеський державний університет внутрішніх 
справ). (25/5)

Марущак Ярослав Сергійович, тимчасово не працює: 
«Корпоративні права та обов’язки за законодавством 
України та Європейського Союзу» (12.00.03 – цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному 
університеті «Одеська юридична академія» МОН України 
(65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-
88-01). Науковий керівник – Бігняк О. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри права інтелектуальної влас-
ності та корпоративного права (Національний університет 
«Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: 
Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 
корпоративного права (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка МОН України); Васильєва В. В., 
кандидат юрид. наук, науковий співробітник лабораторії 
проблем корпоративного права (НДІ приватного права 
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України). (26/5)

Олійник Наталія Максимівна, приватний нотаріус 
Харківського міського нотаріального округу: «Забезпе-
чення рівності прав громадян при прийнятті на роботу» 
(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; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий керівник – Івчук Ю. Ю., доктор юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри правознавства (Східноукраїнський націо-
нальний університет імені Володимира Даля). Опоненти: 
Москаленко О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та 
трудового права (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди); Вапнярчук Н. М., канди-
дат юрид. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу планування та аналізу пра-
вових досліджень Управління планування та координації 
правових досліджень в Україні НАПрН України). (27/5)

Гришко Олександр Миколайович, суддя Києво-Свя-
тошинського районного суду Київської області: «Адміні-
стративно-правовий статус органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших ор-
ганів» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада Д 26.732.01 у 
Державному науково-дослідному інституті МВС України 
(01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 254-95-25). 
Науковий керівник – Криволапчук В. О., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, директор (Держав-
ний науково-дослідний інститут МВС України). Опоненти: 
Терещук О. Д., доктор юрид. наук, доцент, заслужений 
юрист України, перший заступник голови Одеської об-
лдержадміністрації; Братель С. Г., кандидат юрид. наук, 
доцент, професор кафедри адміністративної діяльності 
(Національна академія внутрішніх справ). (36/5)

Чабан Олена Анатоліївна, директор з бізнес-розвитку 
Адвокатського об’єднання «МАСТЕРС», м. Київ: «Право 
фізичної особи на таємницю про стан здоров’я в Україні» 
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(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 20.149.01 
у ПВНЗ «Університет Короля Данила» (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). 
Науковий керівник – Кашинцева О. Ю., кандидат юрид. 
наук, доцент, завідувач відділу промислової власності 
(Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 
НАПрН України). Опоненти: Кармаза О. О., доктор юрид. 
наук, професор, головний консультант Головного юри-
дичного управління (Апарат Верховної Ради України); Се-
нюта І. Я., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
медичного права (Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького). (41/5)

Губська Яна Віталіївна, суддя Київського районного 
суду м. Харкова: «Матеріальне забезпечення і соціальні 
послуги за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням на випадок безробіття» (12.00.05 – трудо-
ве право; право соціального забезпечення). Спецрада Д 
26.001.46 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Арсентьєва О. С., кандидат юрид. наук, доцент, декан 
юридичного факультету (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля). Опоненти: Слю-
сар А. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
трудового права (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); Коваленко Р. І., кандидат юрид. 
наук, провідний фахівець Центру проблем імплементації 
Європейського соціального права (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка). (43/5)

Лисенко Юлія Олександрівна, помічник судді Консти-
туційного Суду України: «Представництво в адміністра-
тивному процесі» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН 
України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. 
(061) 220-97-48). Науковий керівник – Комзюк А. Т., док-
тор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, професор кафедри адміністративного пра-
ва і процесу факультету № 3 (Харківський національний 
університет внутрішніх справ). Опоненти: Коваленко Л. П., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адміні-
стративного права та адміністративної діяльності (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
Легеза Ю. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафе-
дри цивільного, господарського та екологічного права 
(Національний гірничий університет). (76/5)

.
 Булгаков Олександр Сергійович, інспектор з контролю 

за обігом зброї та у дозвільній системі сектору превенції 
Шевченківського ВП ДВП у Запорізькій області: «Юрис-
дикція адміністративного суду щодо вирішення справ 
у сфері публічної служби» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному уні-
верситеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуков-
ського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Ле-
геза Ю. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного, господарського та екологічного права (ДВНЗ 
«Національний гірничий університет»). Опоненти: Кова-
ленко Н. В., доктор юрид. наук, доцент, суддя (Касацій-
ний адміністративний суд Верховного Суду); Кувакін С. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністра-
тивного та митного права (Університет митної справи та 
фінансів). (81/5)

Манькут Андрій Юрійович, заступник прокурора Закар-
патської області – начальник слідчого управління: «Адміні-
стративно-правові засади дисциплінарної відповідальнос-
ті прокурорів в Україні» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керівник – По-
доляка А. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, завідувач кафедри конституційного права, 
історії та теорії держави і права (ННІ права імені князя Во-
лодимира Великого ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»). Опоненти: Шопіна І. М., доктор 
юрид. наук, старший науковий співробітник, заслужений 
юрист України, доцент кафедри адміністративно-правових 
дисциплін (Львівський державний університет внутрішніх 
справ); Грохольський В. П., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри менеджменту та економіки в сімейній медици-
ні (Харківська медична академія післядипломної освіти). 
(82/5)

Іванченко Олексій Юлійович, старший викладач кафе-
дри адміністративного, фінансового та господарського 
права Бердянського інституту державного та муніципаль-
ного управління Класичного приватного університету: 
«Адміністративно-правовий аспект надання судових по-
слуг в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
17.051.07 у ДВНЗ «Запорізький національний університет» 
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 
тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Легеза Є. О., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністра-
тивного та митного права (Університет митної справи та 
фінансів). Опоненти: Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри адміністративного права, 
процесу та адміністративної діяльності (Дніпропетров-
ський державний університет внутрішніх справ); Власен-
ко Д. О., кандидат юрид. наук, суддя (Дніпропетровський 
окружний адміністративний суд). (84/5)

Хоменко Андрій Васильович, помічник адвоката, м. За-
поріжжя: «Розгляд публічно-правових спорів у сфері ви-
користання природних ресурсів у порядку адміністратив-
ного судочинства» (12.00.07 – адміністративне право і 
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процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті 
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 
тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Легеза Ю. О., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права (ДВНЗ «Національ-
ний гірничий університет»). Опоненти: Коваленко Н. В., 
доктор юрид. наук, доцент, суддя (Касаційний адміні-
стративний суд Верховного Суду); Кувакін С. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та 
митного права (Університет митної справи та фінансів). 
(85/5)

Поклад Олександр Валентинович, заступник начальни-
ка відділу Центрального апарату Служби безпеки України: 
«Громадський контроль за діяльністю поліції» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому 
національному університеті МОН України (69600, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). На-
уковий керівник – Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри адміністративного права, про-
цесу та адміністративної діяльності (Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ). Опоненти: 
Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, про-
ректор з наукової роботи (Університет митної справи та 
фінансів); Савєльєв О. С., кандидат юрид. наук, голов-
ний спеціаліст відділу по роботі з учасниками бойових дій 
(Управління у справах учасників антитерористичної опера-
ції МВС України). (86/5)

Цибульник Неллі Юріївна, фізична особа-підприємець, 
м. Київ: «Адміністративно-правове забезпечення публічних 
закупівель в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті 
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; 
тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Шаповал Р. В., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри адміні-
стративного права та адміністративної діяльності (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
Опоненти: Сквірський І. О., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри конституційного та трудового права 
(Запорізький національний університет); Куразов Ю. Х., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри адміністративного, 
господарського та фінансового права (Бердянський інсти-
тут державного та муніципального управління Класичного 
приватного університету). (87/5)

Кулянда Мирослава Іванівна, суддя Апеляційного 
суду Чернівецької області: «Перегляд судових рішень 
в апеляційному порядку у кримінальному судочинстві» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада Д 11.727.02 у Дніпропетровському державному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (49000, м, Дніпро, 

просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керів-
ник – Костицький В. В., доктор юрид. наук, професор, ака-
демік НАПрН України, професор кафедри теорії права та 
держави (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Басиста І. В., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри кримінального процесу 
(Львівський державний університет внутрішніх справ); 
Рогальська В. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри 
кримінального процесу (Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ). (88/5)

Хмеленко Віталій Володимирович, начальник юридич-
ного відділу ПрАТ «Агро-Союз»: «Принципи оперативно-
розшукового запобігання злочинам» (12.00.09 – кримі-
нальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 08.727.02 
у Дніпропетровському державному університеті внутріш-
ніх справ МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 
26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – Киричен-
ко О. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки 
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Шендрик В. В., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяль-
ності та розкриття злочинів (Харківський національний 
університет внутрішніх справ); Єфімов М. М., кандидат 
юрид. наук, інспектор слідчого відділення (Самарське від-
ділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській області). 
(89/5)

Мельниченко Андрій Валерійович, ад’юнкт Національ-
ної академії внутрішніх справ: «Забезпечення прав іншої 
особи на досудовому розслідуванні» (12.00.09 – кримі-
нальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 
у Національній академії внутрішніх справ МВС Украї-
ни (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 
246-94-91). Науковий керівник – Татаров О. Ю., доктор 
юрид. наук, професор, керуючий партнер (Адвокатське 
об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»). Опоненти: По-
горецький М. А., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри правосуддя (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Шевчишен А. В., кандидат юрид. 
наук, заступник начальника відділу управління розсліду-
вання корупційних злочинів (Головне слідче управління 
Національної поліції України). (91/5)

Тараненко Катерина Юріївна, тимчасово не працює: 
«Податково-правовий патерналізм фіскальної держави 
(за законодавством України)» (12.00.07 – адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науко-
вий керівник – Гаврилюк Р. О., доктор юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри публічного права (Чернівецький націо-



69

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ТРАВЕНЬ '18

нальний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: 
Гетманцев Д. О., доктор юрид. наук, професор кафедри 
фінансового права (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Рядінська В. О., доктор юрид. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії правового та організаційного забезпечення діяльності 
міністерства (Державний науково-дослідний інститут МВС 
України). (94/5)

Савенкова Владислава Геннадіївна, викладач кафе-
дри правознавства ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»: 
«Правове регулювання банківських відносин в Україні та 
країнах-членах Європейського Союзу» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Пришва Н. Ю., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансового права (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Латковська Т. А., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри конституційного, адміністративного та 
фінансового права (Чернівецький юридичний інститут На-
ціонального університету «Одеська юридична академія»); 
Златіна Н. Е., кандидат юрид. наук, доцент кафедри пра-
ва (Київський національний лінгвістичний університет). 
(96/5)

Дубовик Ольга Ігорівна, державний експерт експертної 
групи з питань євроінтеграції Директорату стратегічного 
планування, координації політики та євроінтеграції Мінсоц-
політики України: «Історико-порівняльний аналіз європей-
ських моделей відновного правосуддя» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень). Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Захарченко П. П., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри історії права та держави 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Пархоменко Н. М., доктор юрид. наук, 
професор, вчений секретар (Інститут держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України); Шармар О. М., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права 
(Національна академія внутрішніх справ). (97/5)

Пітатєлєв Володимир Григорович, науковий співробіт-
ник Науково-дослідного інституту публічного права: «Ад-
міністративно-правовий захист земель сільськогосподар-
ського призначення в Україні» (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-а; тел. 228-
10-31). Науковий керівник – Оксінь В. Ю., кандидат юрид. 
наук, радник генерального директора (Концерн «Військес-
сетменеджмент»). Опоненти: Світличний О. П., доктор 

юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного та гос-
подарського права (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України); Орловська І. Г., кандидат 
юрид. наук, доцент кафедри конституційного права та те-
оретико-правових дисциплін (Інститут права та суспільних 
відносин Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна»). (159/5)

Шевченко Олена Ігорівна, науковий співробітник На-
уково-дослідного інституту публічного права: «Адміністра-
тивно-правовий статус слідчого в Україні» (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 – Галунько В. М., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри історії та 
теорії національного і міжнародного права (Херсонський 
державний університет). Опоненти: Заросило В. О., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри управлін-
ня безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяль-
ності (Міжрегіональна академія управління персоналом); 
Оксінь В. Ю., кандидат юрид. наук, радник генерального 
директора (Концерн «Військессетменеджмент»). (160/5)

Петровський Олександр Михайлович, завідувач на-
вчально-наукової лабораторії правової інформатики На-
ціонального університету водного господарства та при-
родокористування: «Правове забезпечення моніторингу 
паспортних даних в системі єдиного інформаційного 
простору правоохоронних органів» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інсти-
туті публічного права (03035. м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; 
тел. 228-10-31). Науковий керівник – Міщук І. В., кандидат 
юрид. наук, завідувач кафедри конституційного права та 
галузевих дисциплін (Національний університет водного 
господарства та природокористування). Опоненти: Кури-
ло В. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративного і фінансового права (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Дуліба Є. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри кри-
мінального права і правосуддя (ПВНЗ «Міжнародний еко-
номіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 
Дем’янчука»). (161/5)

Кадєтова Олена Веніамінівна, суддя Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ, м. Київ: «Угода про асоціацію України з Євро-
пейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної 
власності: цивільно-правовий аспект» (12.00.03 – цивіль-
не право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Універ-
ситет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керів-
ник – Орлюк О. П., доктор юрид. наук, професор, акаде-
мік НАПрН України, директор (Науково-дослідний інститут 
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інтелектуальної власності НАПрН України). Опоненти: Бу-
леца С. Б., доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
цивільного права та процесу (Ужгородський національний 
університет); Посикалюк О. О., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри міжнародного приватного, комер-
ційного та цивільного права (Київський національний тор-
говельно-економічний університет). (175/5)

Заєць Арина Сергіївна, начальник департаменту ци-
вільно-правового забезпечення діяльності ПрАТ «Атек»: 
«Загальнотеоретична характеристика форм правового 
виховання» (12.00.01 – теорія держави і права; історія по-
літичних і правових учень). Спецрада Д 41.086.01 у Націо-
нальному університеті «Одеська юридична академія» МОН 
України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 
719-87-63). Науковий керівник – Завальнюк В. В., кандидат 
юрид. наук, професор, ректор (Національний університет 
«Одеська юридична академія»). Опоненти: Матвєєва Л. Г., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри теорії та 
історії держави і права (Одеський державний універси-
тет внутрішніх справ); Манько Д. Г., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права 
(Міжнародний гуманітарний університет). (178/5)

Бондаренко Аліна Ігорівна, асистент кафедри загаль-
нотеоретичної юриспруденції Національного університету 
«Одеська юридична академія»: «Концепт правозахисної 
діяльності сучасної держави» (12.00.01 – теорія держави 
і права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 
41.086.01 у Національному університеті «Одеська юридич-
на академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 23; тел. (048) 719-87-63). Науковий керівник – 
Дудченко В. В., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»). 
Опоненти: Стеценко С. Г., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри 
адміністративного і господарського права (Запорізький 
національний університет); Манько Д. Г., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і 
права (Міжнародний гуманітарний університет). (179/5)

Пісов Максим Петрович, заступник начальника відділу 
правового забезпечення Головного управління Держслуж-
би України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів: «Національний та інтегративний пра-
вопорядок: загальнотеоретичне дослідження» (12.00.01 – 
теорія держави і права; історія політичних і правових 
учень). Спецрада Д 41.086.01 у Національному універси-
теті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-87-63). 
Науковий керівник – Завальнюк В. В., кандидат юрид. наук, 
професор, ректор (Національний університет «Одеська 
юридична академія»). Опоненти: Крижанівськкй А. Ф., 
доктор юрид. наук, професор, ректор (Міжнародний гу-
манітарний університет); Дзевелюк А. В., кандидат юрид. 

наук, доцент, доцент кафедри права (Вінницький націо-
нальний аграрний університет). (184/5)

Хаврат Олександра Олександрівна, секретар судово-
го засідання Київського апеляційного адміністративного 
суду: «Механізм протидії виникненню правового нігілізму 
у сфері правозастосовної діяльності Національної поліції 
України (теоретико-правовий аспект)» (12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень). Спецрада К 64.051.31 у Харківському національ-
ному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). На-
уковий керівник – Шульга А. М., доктор юрид. наук, до-
цент, професор кафедри загальноправових дисциплін 
(Харківський національний університет внутрішніх справ 
МВС України). Опоненти: Яковюк І. В., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри міжнародного права (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
МОН України); Воронова І. В., кандидат юрид. наук, стар-
ший науковий співробітник, доцент кафедри державно-
правових дисциплін (Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна МОН України). (185/5)

Нестор Яна Володимирівна, помічник судді депар-
таменту забезпечення діяльної судової палати у кримі-
нальних справах Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ: «Конституційні 
принципи здійснення судочинства в Україні» (12.00.02 – 
– конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 
26.001.04 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 – Мяловицька Н. А., доктор юрид. наук, професор. 
Опоненти: Крусян А. Р., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, 
конституційного та адміністративного права (Київський 
інститут інтелектуальної власності і права Національ-
ного університету «Одеська юридична академія»); Шаті-
ло В. А., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
права (Київський національний лінгвістичний універси-
тет). (230/5)

Федорич Ірина Ярославівна, помічник приватного 
нотаріуса Львівського міського нотаріального округу 
Дякович М. М.: «Здійснення права на спадкування за 
цивільним законодавством України» (12.00.03 – цивіль-
не право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада К 20.051.14 у ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий керів-
ник – Дякович М. М., доктор юрид. наук, доцент, приват-
ний нотаріус Львівського міського нотаріального окру-
гу). Опоненти: Дзера О. В., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри 
цивільного права (Київський національний університет 
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імені Тараса Шевченка); Сліпенчук Н. А., кандидат юрид. 
наук, радник ЮК «Моріс Груп», керівник західноукраїн-
ського офісу компанії. (258/5)

Тімофєєва Лілія Юріївна, тимчасово не працює: «Гу-
маністична парадигма кримінального права України» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримі-
нально-виконавче право). Спецрада Д 41.086.03 у На-
ціональному університеті «Одеська юридична академія» 
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; 
тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Туляков В. О., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, про-
ректор з міжнародних зв’язків (Національний університет 
«Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: 
Хавронюк М. І., доктор юрид. наук, професор, заслуже-
ний юрист України, професор кафедри кримінального 
та кримінального процесуального права (Національний 
університет «Києво-Могилянська академія» МОН Украї-
ни); Савінова Н. А., доктор юрид. наук, старший науковий 
співробітник, декан факультету морського права та ме-
неджменту (Національний університет «Одеська морська 
академія» МОН України). (259/5)

Левицька Світлана Юріївна, викладач ПВНЗ «Львів-
ський університет бізнесу та права»: «Організаційно-пра-
вові засади інформаційно-комунікаційного забезпечення 
доступності правосуддя» (12.00.10 – судоустрій; прокура-
тура та адвокатура). Спецрада Д 35.140.02 у ПВНЗ «Львів-
ський університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, 
вул. Кульпарківська, 99; тел. 292-87-08). Науковий керів-
ник – Сопільник Р. Л., доктор юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури (ПВНЗ 
«Львівський університет бізнесу та права»). Опоненти: 
Сердюк В. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, заступник керівника апарату Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ; Кравчик М. Б., кандидат юрид. наук, викла-
дач кафедри цивільного права (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). (261/5)

Андрейчук Любомир Вікторович, суддя Господар-
ського суду Закарпатської області: «Правова охорона 
комерційних найменувань за законодавством України та 
країн ЄС» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада К 
58.082.04 у Тернопільському національному економічно-
му університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. 
Львівська, 11; тел./факс (0352) 47-50-51). Науковий керів-
ник – Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завіду-
вач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 
корпоративного права (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка). Опоненти: Гринько С. Д., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного 
права та процесу (Хмельницький університет управління 
та права); Банасевич І. І., кандидат юрид. наук, доцент, 

доцент кафедри цивільного права (Навчально-науковий 
юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). (263/5)

Коханчук Сергій Станіславович, адвокат: «Адміні-
стративно-правові засади взаємодії органів публічної 
адміністрації щодо забезпечення прав та свобод інва-
лідів України» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада К 
58.082.04 у Тернопільському національному економічно-
му університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. 
Львівська, 11; тел./факс (0352) 47-50-51). Науковий ке-
рівник – Соболь Є. Ю., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри державно-правових дисциплін та адмі-
ністративного права (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка). 
Опоненти: Джафарова О. В., доктор юрид. наук, профе-
сор, професор кафедри адміністративної діяльності по-
ліції (Харківський національний університет внутрішніх 
справ); Гаруст Ю. В., доктор юрид. наук, доцент, завіду-
вач кафедри адміністративного, господарського права та 
фінансово-економічної безпеки (Сумський державний 
університет). (264/5)

Марченко Микола Валерійович, тимчасово не працює: 
«Конституційно-правове регулювання участі глави держа-
ви у законодавчому процесі» (12.00.02 – конституційне 
право; муніципальне 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 – Марцеляк О. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри консти-
туційного права (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка). Опоненти: Волошин Ю. О., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри міжнародного 
права (ННІ міжнародних відносин Національного авіацій-
ного університету); Радченко О. І., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри конституційного і міжнародного 
права (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). (265/5)

Перешивко Ольга Сергіївна, асистент кафедри спеці-
альних правових дисциплін Нікопольського факультету 
Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія»: «Кримінальна відповідальність за підкуп особи, яка 
надає публічні послуги» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 
26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, м. Київ, 
бульв. Тараса Шевченка, 27; тел. (044) 246-57-87). Науко-
вий керівник – Арманов М. Г., кандидат юрид. наук, до-
цент, заступник начальника відділу підготовки прокурорів 
з нагляду за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних провадженнях (Національна акаде-
мія прокуратури України). Опоненти: Орлеан А. М., доктор 
юрид. наук, доцент, провідний науковий співробітник (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка); 
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Павленко Т. А., кандидат юрид. наук, доцент, кафедра кри-
мінально-правових дисциплін (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (307/5)

Єпіфанов Олександр Володимирович, начальник 
управління охорони культурної спадщини Міністерства 
культури України: «Конституційно-правові засади охоро-
ни культурної спадщини: проблеми теорії та практики» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада К 64.051.31 у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). На-
уковий керівник – Янчук А. О., доктор юрид. наук, до-
цент, державний секретар МОЗ України. Опоненти: Во-
лошин Ю. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, завідувач кафедри міжнародного права 
(Національний авіаційний університет МОН України); 
Марчук М. І., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри конституційного і міжнародного права (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ МВС 
України). (313/5)

Романюк Роман Васильович, суддя Господарського 
суду Рівненської області: «Виникнення, зміна та припи-
нення трудових правовідносин з суддями» (12.00.05 – 
трудове право; право соціального забезпечення). 
Спецрада Д 26.001.46 у Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Котова Л. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри правознавства (Східноукра-
їнський національний університет імені Володимира 
Даля). Опоненти: Мельничук Н. О., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри трудового права та пра-
ва соціального забезпечення (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Яковлєв О. А., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри трудо-
вого права (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). (350/5)

Капічон Ольга Григорівна, аспірант докторантури і 
аспірантури Національної академії внутрішніх справ: «Іс-
торико-правова спадщина академіка В. В. Копєйчикова» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія по-
літичних і правових учень). Спецрада Д 26.007.04 у Націо-
нальній академії внутрішніх справ МВС України (ДП-680, 
м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 520-06-60). 
Науковий керівник – Калиновський В. С., кандидат істор. 
наук, доцент, професор кафедри історії держави та права 
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Ко-
лодій А. М., доктор юрид. наук, професор, директор ННІ 
«Юридичний інститут» (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Маце-
люх І. А., кандидат юрид. наук, доцент кафедри історії пра-
ва та держави (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (352/5)

Кушнір Ірина Володимирівна, експерт проекту «Гаран-
тування дотримання прав людини при здійсненні право-
суддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україні: «Консти-
туційне право особи на доступ до публічної інформації та 
його забезпечення Уповноваженим Верховної Ради Укра-
їни з прав людини» (12.00.02 – конституційне право; му-
ніципальне право). Спецрада Д 26.007.04 у Національній 
академії внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1; тел. (044) 520-06-60). Науковий 
керівник – Камінська Н. В., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри конституційного права та прав людини 
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Гуль-
тай М. М., доктор юрид. наук, суддя Конституційного Суду 
України; Олійник А. Ю., кандидат юрид. наук, професор, 
професор кафедри приватного та публічного права (Ки-
ївський національний університет технологій та дизайну). 
(353/5)

Джуська Анна Володимирівна, старший оперуповнова-
жений Національної поліції України: «Конституційне пра-
во людини на професійну правничу допомогу в Україні» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх 
справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 
1; тел. (044) 520-06-60). Науковий керівник – Демиден-
ко В. О., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри 
конституційного права та прав людини (Національна ака-
демія внутрішніх справ). Опоненти: Лощихін О. М., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри конституцій-
ного та міжнародного права (Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського); Букач В. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, 
процесу та криміналістики (Київський інститут інтелек-
туальної власності та права Національного університету 
«Одеська юридична академія»). (355/5)

Цибань Артем Андрійович, аспірант кафедри цивіль-
но-правових дисциплін Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна: «Суб’єктивний цивільний 
обов’язок як елемент зобов’язального правовідношення» 
(12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 64.051.28 
у Харківському національному університеті імені В. Н. Ка-
разіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; 
тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник – Венедіктова І. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-
правових дисциплін (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Отраднова О. О., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права 
(Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка); Печений О. П., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного права № 1 (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). (366/5)

Габаковська Христина Василівна, аспірант ПВНЗ «Уні-
верситет Короля Данила»: «Дослідницький підхід як еле-
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мент методології у сучасній юриспруденції» (12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Універ-
ситет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керів-
ник – Котуха О. С., кандидат юрид. наук, доцент, декан 
юридичного факультету (Львівський торговельно-еконо-
мічний університет). Опоненти: Андріїв В. І., доктор юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри теорії права (Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біо-
технологій імені С. З. Ґжицького); Кельман Л. М., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та 
процесу (Львівський державний університет внутрішніх 
справ). (401/5)

Шамрай Богдан Миколайович, помічник начальника 
Головного управління з правової роботи Головного управ-
ління морально-психологічного забезпечення Збройних 
Сил України: «Гарантії прав та свобод військовослужбов-
ців в Україні (конституційно-правовий аспект)» (12.00.02 – 
конституційне право; муніципальне право). Спецрада Д 
26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. 
(044) 520-06-60). Науковий керівник – Пашинський В. Й., 
кандидат юрид. наук, доцент, докторант юридичного фа-
культету (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Колодій А. М., доктор юрид. наук, 
професор, директор ННІ «Юридичний інститут» (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Григоренко Є. І., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на). (402/5)

Тома Маріана Георгіївна, асистент кафедри кримі-
нального права і криміналістики Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича: «Особистість 
професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях 
позбавлення волі (як об’єкт кримінологічного досліджен-
ня)» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право). Спецрада Д 26.001.05 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Назимко Є. С., док-
тор юрид. наук, старший науковий співробітник, перший 
проректор (Донецький юридичний інститут МВС України, 
м. Кривий Ріг). Опоненти: Кузнецов В. В., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та за-
гальноправових дисциплін Інституту управління державної 
охорони (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Вознюк А. А., кандидат юрид. наук, доцент, за-
відувач наукової лабораторії з проблем досудового розслі-
дування (Національна академія внутрішніх справ). (403/5)

Шапутько Світлана Володимирівна, суддя Печерського 
районного суду м. Києва: «Повноваження слідчого судді 

щодо судового контролю у кримінальному провадженні» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада Д 26.001.05 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, за-
служений юрист України, старший партнер (ТОВ «Право-
ва корпорація «Татаров, Фаринник, Головко»). Опоненти: 
Лук’янчиков Є. Д., доктор юрид. наук, професор, профе-
сор кафедри інформаційного права та права інтелектуаль-
ної власності (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»); Старенький О. С., кандидат юрид. наук, асистент ка-
федри правосуддя (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (404/5)

Бурлака Олександр Васильович, суддя Солом’янського 
районного суду м. Києва: «Забезпечення реалізації слідчим 
суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у 
кримінальному провадженні» (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 Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Татаров О. Ю., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
старший партнер (ТОВ «Правова корпорація «Татаров, Фа-
ринник, Головко»). Опоненти: Грібов М. Л., доктор юрид. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
оперативно-розшукової діяльності (Національна академія 
внутрішніх справ); Шевчишен А. В., кандидат юрид. наук, 
старший слідчий в особливо важливих справах (Головне 
слідче управління Національної поліції України). (405/5)

Полатайко Ірина Володимирівна, аспірант ПВНЗ «Уні-
верситет Короля Данила»: «Втілення правової ідеології у 
правових системах сучасності: теоретико-правова харак-
теристика» (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 М. І., доктор юрид. наук, до-
цент, професор кафедри теорії та історії держави і права, 
перший проректор (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). 
Опоненти: Кельман М. С., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри теорії та філософії права (Національ-
ний університет «Львівська політехніка»); Котуха О. С., 
кандидат юрид. наук, доцент, декан юридичного факуль-
тету (Львівський торговельно-економічний університет). 
(450/5)

Берило Олександр Георгійович, проректор університе-
ту – декан Херсонського факультету Одеського держав-
ного університету внутрішніх справ: «Кримінальна відпові-
дальність за ненадання допомоги хворому медичним пра-
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цівником» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.007.03 у 
Національній академії внутрішніх справ МВС України (ДП-
680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-
91). Науковий керівник – Бабаніна В. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, докторант докторантури та аспірантури (На-
ціональна академія внутрішніх справ). Опоненти: Вере-
ша Р. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
кримінального та адміністративного права (Академія ад-
вокатури України); Лащук Є. В., кандидат юрид. наук, до-
цент, науковий консультант Секретаріату Великої Палати 
Верховного Суду. (461/5)

Вавриш Андрій Валентинович, генеральний директор 
ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД»: «Запобігання злочи-
нам проти власності у сфері будівництва» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії 
внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керів-
ник – Вознюк А. А., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач 
наукової лабораторії з проблем досудового розслідування 
Навчально-наукового інституту № 1 (Національна акаде-
мія внутрішніх справ). Опоненти: Литвинов О. М., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений працівник освіти Укра-
їни, завідувач кафедри кримінального права і кримінології 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Лісова Н. В., кандидат юрид. наук, доцент, начальник відді-
лу організації наукової роботи управління організаційного 
забезпечення та планування (Національна академія проку-
ратури України). (462/5)

Комарова Юлія Миколаївна, ад’юнкт докторантури 
та аспірантури Національної академії внутрішніх справ: 
«Адміністративно-правовий статус Національного анти-
корупційного бюро України» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх 
справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 
1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – Пєтков В. П., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Схід-
ноєвропейський університет економіки і менеджменту). 
Опоненти: Свиридюк Н. П., доктор юрид. наук, доцент, 
заступник завідувача НДЛ кримінологічних досліджень 
та проблем запобігання злочинності (Державний науково-
дослідний інститут МВС України); Мердова О. М., кандидат 
юрид. наук, завідувач кафедри адміністративно-правових 
дисциплін факультету № 1 (Донецький юридичний інсти-
тут МВС України, м. Кривий Ріг). (463/5)

Безногих Володимир Сергійович, тимчасово не працює: 
«Кримінальна відповідальність за використання коштів, 
здобутих від незаконного обігу наркотиків: порівняльно-
правове дослідження» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 

26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (ДП-680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. 
(044) 246-94-91). Науковий керівник – Стрільців О. М., 
кандидат юрид. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач наукової лабораторії з проблем кримінальної 
поліції Навчально-наукового інституту № 1 (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Кулик О. Г., док-
тор юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобігання 
злочинності (Державний науково-дослідний інститут МВС 
України); Гаврилішин А. П., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права та кримінології (Уні-
верситет державної фіскальної служби України). (465/5)

Скворцов Сергій Ігорович, помічник адвоката Адво-
катського об’єднання «Вдовичен та партнери»: «Адміні-
стративно-правове регулювання адміністративного на-
гляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.007.03 у На-
ціональній академії внутрішніх справ МВС України (ДП-
680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). 
Науковий керівник – Радзівон С. М., кандидат юрид. наук, 
доцент, завідувач відділення забезпечення навчального 
процесу Навчально-наукового інституту № 2 (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Ковальчук А. Т., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри право-
суддя (Державний університет інфраструктури та техно-
логій); Плугатар Т. А., кандидат юрид. наук, старший на-
уковий співробітник, учений секретар секретаріату Вченої 
ради (Державний науково-дослідний інститут МВС Украї-
ни). (466/5)

Нікітін Анатолій Анатолійович, проректор Одеського 
державного університету внутрішніх справ: «Кримінальна 
відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасо-
во окуповану територію України та виїзду з неї» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконав-
че право). Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії 
внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керів-
ник – Вознюк А. А., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач 
наукової лабораторії з проблем досудового розслідування 
Навчально-наукового інституту № 1 (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Нєбитов А. А., доктор юрид. 
наук, заступник начальника – начальник кримінальної по-
ліції (ГУНП України у Київській області); Гацелюк В. О., кан-
дидат юрид. наук, старший науковий співробітник відділу 
кримінального права, кримінології та судоустрою (Інсти-
тут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). 
(467/5)

Китайка Ольга Василівна, методист факультету за-
очного та вечірнього навчання Національного універси-
тету «Одеська юридична академія»: «Конституційно-пра-
вовий статус дитини та міжнародні ювенально-правові 
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стандарти» (12.00.02 – конституційне право; муніципальне 
право). Спецрада Д 41.086.01 у Національному універси-
теті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-87-63). 
Науковий керівник – Крусян А. Р., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри загальнотеоретичної юри-
спруденції, конституційного та адміністративного права 
(Київський інститут інтелектуальної власності та права На-
ціонального університету «Одеська юридична академія»). 
Опоненти: Мяловицька Н. А., доктор юрид. наук, профе-
сор, професор кафедри конституційного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Бє-
лов Д. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафе-
дри конституційного права і порівняльного правознавства 
(Ужгородський національний університет). (525/5)

Барін Олександр Робертович, аспірант кафедри адмі-
ністративного і фінансового права Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія»: «Правові основи по-
даткової системи України: сучасний стан, основні елементи, 
принципи» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фі-
нансове право; інформаційне право). Спецрада Д 41.086.01 
у Національному університеті «Одеська юридична акаде-
мія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; 
тел. (048) 719-87-63). Науковий керівник – Латковська Т. А., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри консти-
туційного, адміністративного та фінансового права (Націо-
нальний університет «Одеська юридична академія»). Опо-
ненти: Кучерявенко М. П., доктор юрид. наук, професор, 
академік НАПрН України, завідувач кафедри фінансового 
права (Національний юридичний університет імені Яросла-
ва Мудрого); Савченко Л. А., доктор юрид. наук, професор, 
віце-президент з наукових та юридичних питань (ПВНЗ «Ки-
ївський міжнародний університет»). (526/5)

Грекул-Ковалик Тетяна Анатоліївна, асистент кафе-
дри теорії та історії держави і права Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича: «Розвиток 
юридичної освіти та науки на Буковині (1875 – 2015 pp.)» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія по-
літичних і правових учень). Спецрада Д 35.052.19 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
237-49-93). Науковий керівник – Никифорак М. В., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри філософії 
та теорії права (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича). Опоненти: Макарчук B. C., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії держави і 
права (ННІ права та психології Національного університету 
«Львівська політехніка»); Міхневич Л. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»). (527/5)

Грабовий Владислав Володимирович, начальник відді-
лу фінансових розслідувань департаменту боротьби з від-

миванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС 
України: «Правова охорона власності в Україні: історико-
правове дослідження» (12.00.01 – теорія та історія держа-
ви 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 – Кіндюк Б. В., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри теорії та історії дер-
жави і права (Тернопільський національний економічний 
університет). Опоненти: Головко О. М., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, професор кафедри 
державно-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Кельман Л. М., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та 
процесу (Львівський державний університет внутрішніх 
справ). (528/5)

Бересток Богдан Петрович, аспірант кафедри адміні-
стративного, господарського права та фінансово-еконо-
мічної безпеки Сумського державного університету: «Ад-
міністративно-правовий статус Національної гвардії Укра-
їни» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансо-
ве право; інформаційне право). Спецрада К 55.051.07 у 
Сумському державному університеті МОН України (40007, 
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-
55). Науковий керівник – Рєзнік О. М., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри адміністративного, господарського 
права та фінансово-економічної безпеки (Сумський дер-
жавний університет). Опоненти: Фролов Ю. М., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри правознавства 
(Бердянський державний педагогічний університет); Бон-
дарь С. О., кандидат юрид. наук, заслужений юрист Укра-
їни, суддя-спікер (Сумський окружний адміністративний 
суд). (529/5)

Кібець Дар’я Вікторівна, аспірант кафедри адміністра-
тивного, господарського права та фінансово-економічної 
безпеки Сумського державного університету: «Адміні-
стративно-правове регулювання валютних обмежень» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове пра-
во; інформаційне право). Спецрада К 55.051.07 у Сумсько-
му державному університеті МОН України (40007, м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). На-
уковий керівник – Рєзнік О. М., кандидат юрид. наук, до-
цент кафедри адміністративного, господарського права 
та фінансово-економічної безпеки (Сумський державний 
університет). Опоненти: Музичук О. М., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, декан факультету 
№ 1 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ); Чернадчук Т. О., кандидат юрид. наук, доцент, до-
цент кафедри адміністративного та інформаційного права 
(Сумський національний аграрний університет). (530/5)

Васілін Євген Миколайович, прокурор відділу забез-
печення діяльності заступників Генерального прокурора 
управління забезпечення діяльності керівництва депар-
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таменту забезпечення діяльності керівництва Генераль-
ної прокуратури України: «Доведення банку до неплато-
спроможності: соціальна обумовленість криміналізації, 
аналіз складу злочину» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 
08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ МВС України (49005, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – 
Дудоров О. О., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, провідний науковий співробіт-
ник НДЛ з проблем попередження, припинення та розслі-
дування злочинів територіальними органами Національної 
поліції України (Луганський державний університет вну-
трішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк). 
Опоненти: Берзін П. С., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри кримінального права та кримінології (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Мовчан Р. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафе-
дри конституційного, міжнародного і кримінального права 
(Донецький національний університет імені Василя Стуса, 
м. Вінниця). (531/5)

Сенюта Вероніка Олександрівна, суддя Деснянсько-
го районного суду м. Києва: «Філософські засади права 
інтелектуальної власності» (12.00.12 – філософія права). 
Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному універ-
ситеті внутрішніх справ МВС України (79007, м. Львів, 
вул. Городоцька, 26; тел. (032) 255-39-49). Науковий ке-
рівник – Грищук О. В., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри теорії та філософії права (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Гарасимів Т. З., доктор юрид. наук, професор, заступник 
директора, декан повної вищої освіти (Інститут права та 
психології Національного університету «Львівська по-
літехніка»); Горецька Х. В., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри цивільного права та процесу (Львівський торго-
вельно-економічний університет). (532/5)

Музика Марія Петрівна, старший викладач кафедри 
теорії, історії держави і права та приватноправових дис-
циплін Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького: «Ірраці-
ональність як напрям посткласичної філософії права» 
(12.00.12 – філософія права). Спецрада К 35.725.02 у 
Львівському державному університеті внутрішніх справ 
МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. 
(032) 255-39-49). Науковий керівник – Омельчук О. М., 
доктор юрид. наук, професор, ректор (Хмельницький уні-
верситет управління та права). Опоненти: Грищук О. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії 
та філософії права (Львівський національний університет 
імені Івана Франка); Романів Х. Б., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (Львів-
ський державний університет внутрішніх справ). (533/5)

Гудков Денис Володимирович, інспектор відділу про-
тидії кіберзлочинам у Сумській області Слобожанського 

управління кіберполіції департаменту кіберполіції Націо-
нальної поліції України: «Адміністративно-правові засоби 
запобігання і протидії корупції» (12.00.07 – адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада К 55.051.07 у Сумському державному універси-
теті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Кор-
сакова, 2; тел. (0542) 68-77-55). Науковий керівник – 
Лук’янець Д. М., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри державно-правових дисциплін (Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: 
Старинський М. В., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового 
права (Сумський державний університет); Кібець В. О., 
кандидат юрид. наук, заслужений юрист України, началь-
ник територіального управління (Державна судова адміні-
страція України у Сумській області). (534/5)

Уткіна Марина Сергіївна, аспірант кафедри адміністра-
тивного, господарського права та фінансово-економічної 
безпеки Сумського державного університету: «Адміністра-
тивно-правовий механізм забезпечення функціонування 
фінансової системи України» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада К 55.051.07 у Сумському державному універ-
ситеті 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-наукового інституту 
права (Сумський державний університет). Опоненти: Кури-
ло В. І., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист 
України, завідувач кафедри адміністративного та фінансо-
вого права (Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України); Маркова О. О., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри юридичних дисциплін (Сумська 
філія Харківського національного університету внутрішніх 
справ). (535/5)

Думчиков Михайло Олександрович, аспірант кафе-
дри адміністративного, господарського права та фінан-
сово-економічної безпеки Сумського державного універ-
ситету: «Адміністративно-правові засади реформування 
системи загальнодержавних та місцевих податків і збо-
рів в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
К 55.051.07 у Сумському державному університеті МОН 
України (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 
тел. (0542) 68-77-55). Науковий керівник – Куліш А. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист Украї-
ни, директор Навчально-наукового інституту права (Сум-
ський державний університет). Опоненти: Кравцова Т. М., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри право-
суддя (Сумський національний аграрний університет); 
Косиця О. О., кандидат юрид. наук, старший викладач 
кафедри адміністративного, фінансового та інформацій-
ного права (Київський національний торговельно-еконо-
мічний університет). (536/5)
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Сердюк Іван Вікторович, асистент кафедри загально-
теоретичних правових дисциплін і філософії Бердянсько-
го університету менеджменту і бізнесу: «Взаємодія права 
та моралі в умовах інформаційного суспільства: філософ-
сько-правовий дискурс» (12.00.12 – філософія права). 
Спецрада Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх 
справ МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 
1; тел. (044) 520-08-89). Науковий керівник – Кушакова-
Костицька Н. В., кандидат юрид. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач сектору моніторингу правової ін-
формації (Конституційний Суд України). Опоненти: Мелен-
ко С. Г., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
Європейського права та порівняльного правознавства 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича); Бровко Н. І., кандидат юрид. наук, доцент, завіду-
вач кафедри історії, теорії держави і права та державного 
будівництва (Білоцерківський національний аграрний уні-
верситет). (538/5)

Дурдинець Мирослав Юрійович, аспірант докторанту-
ри та аспірантури Національної академії внутрішніх справ: 
«Бікамералізм в українському парламентаризмі: філо-
софсько-правовий аналіз» (12.00.12 – філософія права). 
Спецрада Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх 
справ МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 
1; тел. (044) 520-08-89). Науковий керівник – Костиць-
кий М. В., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН 
України, член-кореспондент НАПН України, заслуже-
ний юрист України, професор кафедри філософії права 
та юридичної логіки (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Лемак В. В., доктор юрид. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПрН України, суддя (Конститу-
ційний Суд України); Вовк В. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри історії та теорії держави і права 
(Хмельницький університет управління і права). (539/5)

Скворцов Сергій Ігорович, помічник адвоката Адвокат-
ського об’єднання «Вдовичен та партнери»: «Адміністра-
тивно-правове регулювання адміністративного нагляду за 
особами, звільненими з місць позбавлення волі» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада Д 26.007.03 у Національній акаде-
мії внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – 
Радзівон С. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач від-
ділення забезпечення навчального процесу Навчально-на-
укового інституту № 2 (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Ковальчук А. Т., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри правосуддя (Державний універ-
ситет інфраструктури та технологій); Плугатар Т. А., кан-
дидат юрид. наук, старший науковий співробітник, учений 
секретар секретаріату Вченої ради (Державний науково-до-
слідний інститут МВС України). (540/5)

Грищенко Роман Сергійович, військовий прокурор 
Харківського гарнізону: «Особливості правового регулю-

вання притягнення працівників до дисциплінарної відпо-
відальності в сучасних умовах» (12.00.05 – трудове право; 
право соціального забезпечення). Спецрада Д 64.700.02 
у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 
27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Обушенко О. М., 
доктор юрид. наук, професор, заступник командира полку 
патрульної служби поліції особливого призначення «Дні-
про-1» ГУНП України у Дніпропетровській області. Опо-
ненти: Костюк В. Л., доктор юрид. наук, доцент, заступник 
завідувача відділу Апарату Верховної Ради України, про-
фесор кафедри муніципального права та адміністратив-
но-правових дисциплін Інституту права імені І. Малинов-
ського (Національний університет «Острозька академія»); 
Гаврищук О. М., кандидат юрид. наук, керівник експертної 
групи з питань ветеранів та учасників АТО Мінсоцполітики 
України. (541/5)

Лученцов Григорій Васильович, адвокат: «Правове ре-
гулювання фінансового контролю за видатками фізичних 
осіб в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
64.700.01 у Харківському національному університеті вну-
трішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Гетма-
нець О. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафе-
дри правового забезпечення господарської діяльності фа-
культету № 6 (Харківський національний університет вну-
трішніх справ). Опоненти: Покатаєва О. В., доктор юрид. 
наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної 
та наукової роботи (Класичний приватний університет); 
Деменко О. Є., кандидат юрид. наук, головний державний 
інспектор митного поста «Щербаківка» (Харківська митни-
ця ДФС України). (543/5)

Панченко Галина Володимирівна, адвокат: «Соці-
ально-правовий захист учасників бойових дій в Україні» 
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечен-
ня). Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному 
університеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Хар-
ків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий ке-
рівник – Обушенко О. М., доктор юрид. наук, професор, 
заступник командира полку патрульної служби поліції 
особливого призначення «Дніпро-1» ГУНП України у Дні-
пропетровській області. Опоненти: Лукаш С. С., доктор 
юрид. наук, професор, директор Сумської філії (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ); Чума-
ченко І. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного права (Запорізький національний університет). 
(545/5)

Буга Леся Василівна, викладач ПВНЗ «Львівський 
університет бізнесу та права»: «Інформаційна безпека в 
Збройних силах України» (12.00.07 – адміністративне пра-
во і процес; фінансове право; інформаційне право). Спец-
рада Д 35.140.02 у ПВНЗ «Львівський університет бізнесу 
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та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел. 
292-87-08). Науковий керівник – Сопільник Р. Л., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри адміністративно-
го права та процесу, фінансового права, інформаційного 
права (ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»). 
Опоненти: Бєляков К. І., доктор юрид. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач наукового відділу право-
вих проблем інформаційної діяльності (НДІ інформатики 
і права НАПрН України); Заяць О. Є. кандидат юрид. наук 
(ТЗОВ «Рестогруп»). (552/5)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Васюкович Оксана Миколаївна, старший викладач 

кафедри авіаційної англійської мови Національного авіа-
ційного університету: «Формування професійної готов-
ності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну 
у нестандартних ситуаціях» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Інституті пе-
дагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (04060, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-63-88). 
Науковий керівник – Петращук О. П., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри авіаційної англійської мови 
(Національний авіаційний університет). Опоненти: Кучеря-
вий О. Г., доктор пед. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти 
імені академіка І. А. Зязюна (Інститут педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України); Москаленко О. І., доктор 
пед. наук, доцент, професор кафедри іноземних мов (Кі-
ровоградська льотна академія Національного авіаційного 
університету). (17/5)

Бистрова Богдана Василівна, старший викладач кафе-
дри авіаційної англійської мови Національного авіаційного 
університету: «Професійна підготовка бакалаврів з кібер-
безпеки у вищих навчальних закладах США» (13.00.04 – те-
орія і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.451.01 
в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 
440-63-88). Науковий керівник – Пазюра Н. В., доктор пед. 
наук, доцент, завідувач кафедри авіаційної англійської 
мови (Національний авіаційний університет). Опоненти: 
Биков В. Ю., доктор тех. наук, професор, дійсний член 
НАПН України, директор (Інститут інформаційних техноло-
гій і засобів навчання НАПН України); Бідюк Н. М., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри практики інозем-
ної мови та методики викладання (Хмельницький націо-
нальний університет). (18/5)

Костіна Людмила Сергіївна, викладач кафедри інозем-
них мов ДВНЗ «Криворізький національний університет»: 
«Організаційно-педагогічні умови професійного розвит-
ку вчителів середніх шкіл Австралії» (13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Ін-
ституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-
63-88). Науковий керівник – Авшенюк Н. М., доктор пед. 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 
(Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН Укра-
їни). Опоненти: Хоружа Л. Л., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та історії педагогіки (Педагогіч-
ний інститут Київського університету імені Бориса Грін-
ченка); Глушок Л. M., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
іноземних мов (Хмельницька гуманітарно-педагогічна ака-
демія). (19/5)

Бахмач Людмила Анатоліївна, тимчасово не працює: 
«Освітня діяльність та науково-педагогічні ідеї А. М. Алек-
сюка» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педаго-
гіки). Спецрада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН 
України (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. 
(044) 481-37-71). Науковий керівник – Марушкевич А. А., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогі-
ки (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Дічек Н. П., доктор пед. наук, професор, 
завідувач відділу історії педагогіки (Інститут педагогіки 
НАПН України); Коваленко Є. І., кандидат пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри педагогіки (Ніжинський дер-
жавний університет імені Миколи Гоголя). (22/5)

Радван Нассіб, аспірант Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: «Удосконалення ви-
конавських умінь педагога-скрипаля в умовах вищої му-
зично-педагогічної освіти» (13.00.02 – теорія та методика 
музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Національ-
ному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 
МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий керівник – Щолокова О. П., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки мис-
тецтва та фортепіанного виконавства (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Андрейко О. І., доктор пед. наук, професор, професор ка-
федри скрипки (Львівська національна музична академія 
імені М. В. Лисенка); Палаженко О. П., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри духових та ударних інструментів 
(Рівненський державний гуманітарний університет). (61/5)

Балашов Дмитро Іванович, старший викладач кафе-
дри теорії і методики фізичної культури Сумського дер-
жавного педагогічного університету імені А. С. Макарен-
ка: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 
інноваційної професійної діяльності» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у 
Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Ромен-
ська, 87; тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Лян-
ной М. О., кандидат пед. наук, доцент, директор ННІ фізич-
ної культури (Сумський державний педагогічний універси-
тет імені А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: Бой-
чук Ю. Д., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти 
(Харківський національний педагогічний університет іме-
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ні Г. С. Сковороди МОН України); Чепелюк А. В., кандидат 
пед. наук, старший викладач кафедри спортивних дис-
циплін і туризму (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка МОН України). (66/5)

Петренко Сергій Іванович, старший викладач кафе-
дри інформатики Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка: «Формування ІКТ-
компетентності майбутніх учителів математики у процесі 
фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у Сумському дер-
жавному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка 
МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. 
(0542) 22-14-95). Науковий керівник – Семеніхіна О. В., 
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри інформати-
ки (Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: Петрук В. А., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри вищої ма-
тематики (Вінницький національний технічний університет 
МОН України); Лебедик Л. В., кандидат пед. наук, доцент 
кафедри педагогіки та суспільних наук (ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»). (67/5)

Яо Ямін, аспірант Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова: «Методика самоорганіза-
ції навчального простору майбутніх викладачів-музикантів 
у педагогічних університетах України» (13.00.02 – теорія 
та методика музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 
у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. 
Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Гураль-
ник Н. П., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова). Опоненти: Олексюк О. М., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри теорії та методики музичного 
мистецтва Інституту мистецтв (Київський університет імені 
Бориса Грінченка); Панченко Г. П., кандидат пед. наук, до-
цент, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти та 
хореографії (Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького). (68/5)

Ковальський Роман Іванович, викладач духових та 
українських інструментів Кам’янець-Подільського коледжу 
культури і мистецтв: «Формування готовності майбутньо-
го вчителя музичного мистецтва до організаційно-педаго-
гічної роботи в учнівському інструментальному колективі» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 26.133.06 у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Олек-
сюк О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
теорії і методики музичного мистецтва Інституту мистецтв 
(Київський університет імені Бориса Грінченка). Опонен-
ти: Сверлюк Я. В., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри духових та ударних інструментів (Рівненський 

державний гуманітарний університет); Болгарський А. Г., 
кандидат пед. наук, професор, професор кафедри теорії і 
методики музичної освіти, хорового співу та диригування 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова). (110/5)

Зарудня Ольга Миколаївна, викладач кафедри україн-
ської мови Київського університету імені Бориса Грінчен-
ка: «Підготовка вчителя початкової школи до моніторингу 
власної професійної діяльності» (13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти). Спецрада Д 26.133.06 у Київ-
ському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). 
Науковий керівник – Мартиненко С. М., доктор пед. наук, 
професор, проректор з питань розвитку (Київський між-
народний університет). Опоненти: Матвієнко О. В., доктор 
пед. наук, професор, заступник декана з наукової роботи 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова); Онопрієнко О. В., кандидат пед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти 
(Інститут педагогіки НАПН України). (111/5)

Соколюк Ольга Василівна, старший викладач кафедри 
теорії та методики фізичного виховання КЗ «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради: 
«Моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності май-
бутніх учителів фізичного виховання» (13.00.06 – теорія 
та методика управління освітою). Спецрада Д 29.053.03 
у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, пло-
ща Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – 
Отрошко Т. В., кандидат пед. наук, доцент, декан факуль-
тету соціально-педагогічних наук та іноземної філології 
(КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Хар-
ківської облради). Опоненти: Хриков Є. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри публічної служби та 
управління навчальними й соціальними закладами (ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка»); Турчак А. Л., кандидат пед. наук, професор, декан 
факультету фізичного виховання (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка). (117/5)

Чирва Ярослава Олександрівна, викладач кафедри 
соціально-економічних наук Центру міжнародної освіти 
Харківського національного університету імені В. Н. Кара-
зіна: «Формування міжетнічної толерантності в іноземних 
студентів класичних університетів» (13.00.07 – теорія і 
методика виховання). Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луган-
ський національний університет імені Тараса Шевченка» 
МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; 
тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Ткачова Н. О., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри загальної 
педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). 
Опоненти: Зеленов Є. А., доктор пед. наук, професор, про-
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фесор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національ-
ний університет імені Володимира Даля МОН України); 
Парфьонова О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент ка-
федри іноземних мов (Харківський національний універ-
ситет радіоелектроніки МОН України). (141/5)

Іванюта Олексій Олексійович, тимчасово не працює: 
«Педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень 
майбутніх землевпорядників у процесі вивчення спеці-
альних дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика профе-
сійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка МОН України 
(10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 
43-14-17). Науковий керівник – Кубіцький С. О., кандидат 
пед. наук, професор, професор кафедри соціальної педа-
гогіки та інформаційних технологій в освіті (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
Опоненти: Вітвицька С. С., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка); Безносюк О. О., кандидат 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та 
психології (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна 
академія імені Тараса Шевченка). (145/5)

Боса Віта Петрівна, старший викладач кафедри ро-
манської філології та порівняльно-типологічного мовоз-
навства Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка: «Формування мовленнєвої компетент-
ності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчен-
ня фахових дисциплін» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка МОН України 
(10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 
43-14-17). Науковий керівник – Сейко Н. А., доктор пед. 
наук, професор, проректор з наукової і міжнародної ро-
боти (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Шандрук С. І., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри лінгводидактики та іноземних 
мов (Центральноукраїнський державний педагогічний уні-
верситет імені Володимира Винниченка); Шевченко О. В., 
кандидат пед. наук, викладач кафедри практики німецької 
та французької мов (Рівненський державний гуманітарний 
університет). (146/5)

Савченко Людмила Леонідівна, доцент кафедри тео-
рії та методики дошкільної освіти КЗ «Харківська гумані-
тарно-педагогічна академія» Харківської облради: «Під-
готовка майбутнього вихователя до патріотичного вихо-
вання дітей дошкільного віку в Україні (1985 – 2012 pp.)» 
(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. (0324) 
41-04-74). Науковий керівник – Шапаренко Х. А., кандидат 
пед. наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної 
освіти, декан факультету дошкільної та корекційної осві-

ти (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської облради). Опоненти: Пантюк М. П., доктор 
пед. наук, професор кафедри педагогіки та методики по-
чаткової освіти (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка); Кравець Н. С., кандидат 
пед. наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної 
та корекційної освіти (ДВНЗ «Прикарпатський державний 
університет імені Василя Стефаника»). (166/5)

Соняк Наталія Леонідівна, учитель початкових класів 
КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 
міськради»: «Дидактичні умови формування комуніка-
тивної компетентності молодших школярів у процесі ро-
боти з текстом» (13.00.09 – теорія навчання). Спецрада 
Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогіч-
ному університеті імені Володимира Гнатюка МОН Украї-
ни (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. 
(0352) 43-60-02). Науковий керівник – Лякішева А. В., 
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри соціальної 
роботи та педагогіки вищої школи (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки). Опонен-
ти: Кодлюк Я. П., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної 
освіти (Тернопільський національний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Гнатюка); Осадченко І. І., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та 
освітнього менеджменту (Уманський державний педаго-
гічний університет імені Павла Тичини). (176/5)

Матвійчук-Юдіна Олена Василівна, директор центру 
культури і мистецтв та викладач кафедри журналістики, 
мультимедійних і комп’ютерних технологій Національного 
авіаційного університету: «Комплекс електронних освітніх 
ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бака-
лаврів кібербезпеки» (13.00.10 – інформаційно-комуніка-
ційні технології в освіті). Спецрада Д 26.459.01 в Інституті 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Укра-
їни (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 
453-90-51). Науковий керівник – Лобода С. М., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри мультимедійних 
і комп’ютерних технологій (Національний авіаційний уні-
верситет). Опоненти: Глазунова О. Г., доктор пед. наук, 
доцент, декан факультету інформаційних технологій (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України); Горобець С. М., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри прикладної математики та інформатики 
(Житомирський державний університет імені Івана Фран-
ка). (188/5)

Козіброда Сергій Володимирович, учитель інформа-
тики Тернопільського НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів – правовий ліцей № 2»: «Використання системи 
комп’ютерних онтологій як засобу формування проекту-
вальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів» 
(13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в осві-
ті). Спецрада Д 26.459.01 в Інституті інформаційних тех-
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нологій і засобів навчання НАПН України (04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 453-90-51). Науковий 
керівник – Цідило І. М., доктор пед. наук, доцент, профе-
сор кафедри комп’ютерних технологій (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка). Опоненти: Семеріков С. О., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри інформатики та прикладної 
математики (Криворізький державний педагогічний уні-
верситет); Герасименко І. В., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних тех-
нологій управління (Черкаський державний технологічний 
університет). (189/5)

Антонюк Дмитро Сергійович, аспірант Житомирсько-
го державного університету імені Івана Франка: «Вико-
ристання програмно-імітаційних комплексів як засобів 
формування економічних компетентностей студентів 
технічних спеціальностей» (13.00.10 – інформаційно-ко-
мунікаційні технології в освіті). Спецрада Д 26.459.01 в Ін-
ституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 
453-90-51). Науковий керівник – Вакалюк Т. А., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики 
та інформатики (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Семеріков С. О., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри інформатики та 
прикладної математики (Криворізький державний педа-
гогічний університет); Шевчук Л. Д., кандидат пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри математики, інформатики та 
методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди»). (190/5)

Сотер Марія Вікторівна, аспірант з відривом від вироб-
ництва Херсонського державного університету: «Форму-
вання готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до 
міжкультурної комунікації» (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). Науко-
вий керівник – Слюсаренко Н. В., доктор пед. наук, профе-
сор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього 
менеджменту імені професора Є. Пєтухова (Херсонський 
державний університет). Опоненти: Микитенко Н. О., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних 
мов для природничих факультетів (Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка); Фролова О. О., канди-
дат пед. наук, доцент кафедри англійської мови в судно-
водінні (Херсонська державна морська академія). (205/5)

Ємчик Олександра Григорівна, аспірант Східноєвро-
пейського національного університету імені Лесі Українки: 
«Розвиток творчого потенціалу магістрів дошкільної осві-
ти у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти). Спецрада Д 47.053.01 у Рів-

ненському державному гуманітарному університеті МОН 
України (33000, м. Рівне, вул. С. Бандери, 12; тел. (0362) 
26-78-65). Науковий керівник – Семенов О. С., доктор пед. 
наук, доцент кафедри педагогіки (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки). Опоненти: 
Зданевич Л. В., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри дошкільної педагогіки, психології та фахових мето-
дик (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія); Ша-
паренко Х. А., кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії та 
методики дошкільної освіти, декан факультету дошкільної 
і спеціальної освіти та історії (КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської облради). (206/5)

Тарасюк Наталія Миколаївна, асистент кафедри іно-
земних мов Національного університету водного господар-
ства та природокористування: «Формування у майбутніх 
інженерів-будівельників англомовної лексико-граматич-
ної компетентності у читанні» (13.00.02 – теорія та мето-
дика навчання – германські мови). Спецрада К 26.001.49 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бир-
кун Л. В., кандидат філол. наук, професор, професор ка-
федри методики викладання української та іноземних мов 
і літератур (Інститут філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Задорож-
на І. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
англійської філології та методики навчання англійської 
мови (Тернопільський національний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Гнатюка); Шостак І. І., кандидат 
пед. наук, доцент кафедри іноземних мов (Одеський на-
ціональний економічний університет). (223/5)

Шама Ірина Петрівна, асистент кафедри педагогіки ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка»: «Формування індивідуального стилю професій-
ної діяльності майбутніх учителів у процесі використання 
кейс-технологій» (13.00.04 – теорія і методика професій-
ної освіти). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ «Луганський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка» МОН України 
(92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 
2-40-61). Науковий керівник – Савченко С. В., доктор пед. 
наук, професор, ректор (ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка»). Опоненти: Волко-
ва Н. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки та психології (ВНЗ «Університет імені Альфре-
да Нобеля»); Шевченко О. П., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри мовної підготовки (Донбаська державна 
машинобудівна академія, м. Краматорськ). (237/5)

Грищук Дмитро Геннадійович, викладач Українського 
Біблійного інституту: «Громадянська соціалізація молоді в 
діяльності молодіжних козацьких організацій» (13.00.05 – 
соціальна педагогіка). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ «Луган-
ський національний університет імені Тараса Шевченка» 
МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. 
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(06461) 2-40-61). Науковий керівник – Кучерявий О. Г., док-
тор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу теорії і практики педагогічної освіти імені І. А. Зя-
зюна (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України). Опоненти: Харченко С. Я., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (ДЗ «Лу-
ганський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка»); Швець Т. Е., кандидат пед. наук, заступник директора 
(Приватна школа «Афіни», м. Київ). (238/5)

Жовнич Олеся Володимирівна, тимчасово не працює: 
«Методика навчання професійно орієнтованого англо-
мовного писемного спілкування майбутніх журналістів 
засобами блог-технологій» (13.00.02 – теорія та методи-
ка навчання – германські мови). Спецрада К 26.001.49 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Мор-
ська Л. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
іноземних мов для природничих факультетів (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опонен-
ти: Черниш В. В., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри методики викладання іноземних мов й інформа-
ційно-комунікаційних технологій (Київський національний 
лінгвістичний університет); Беженар І. В., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри комунікативної лінгвістики 
та перекладу (Чернівецький національний університет іме-
ні Юрія Федьковича). (245/5)

Задорожна Ольга Іванівна, викладач кафедри латин-
ської та іноземних мов Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького: «Формування 
у майбутніх лікарів іншомовних комунікативних стратегій 
у рецептивних видах мовленнєвої діяльності» (13.00.02 – 
теорія та методика навчання – германські мови). Спецрада 
К 26.001.49 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 – Сулим В. Т., кандидат філол. наук, доцент, декан 
факультету іноземних мов (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка). Опоненти: Петращук О. П., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри авіацій-
ної англійської мови (Інститут аеронавігації Національного 
авіаційного університету); Русалкіна Л. Г., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Одеський 
національний медичний університет). (286/5)

Дружченко Тетяна Петрівна, старший викладач кафе-
дри сучасних європейських мов ННІ гуманітарних наук 
Університету державної фіскальної служби України: «Ме-
тодика диференційованого навчання англійського усного 
монологічного мовлення майбутніх юристів» (13.00.02 – 
теорія та методика навчання – германські мови). Спецрада 
К 26.001.49 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 – Бех П. О., кандидат філол. наук, професор кафедри 
методики викладання української та іноземних мов і літе-
ратур, проректор з науково-педагогічної роботи (міжна-
родні зв’язки) (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Задорожна І. П., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри англійської філології 
та методики навчання англійської мови (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володими-
ра Гнатюка); Боднар С. В., кандидат пед. наук, професор, 
доцент, завідувач кафедри іноземних мов (Одеський тор-
говельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету). (287/5)

Чужа Наталія Петрівна, вчитель початкових класів 
гімназії «Консул» № 86 м. Києва: «Формування естетич-
ного досвіду молодших школярів засобами українських 
народних паремій» (13.00.07 – теорія і методика вихован-
ня). 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 – Коновець С. В., 
доктор пед. наук, професор, головний науковий співробіт-
ник лабораторії громадянського та морального виховання 
(Інститут проблем виховання НАПН України). Опоненти: 
Шевченко Г. П., доктор пед. наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України, директор НДІ духовного розви-
тку людини, завідувач кафедри педагогіки (Східноукраїн-
ський національний університет імені Володимира Даля); 
Гайдамака О. В., кандидат пед. наук, старший науковий 
співробітник сектору організаційно-методичного забезпе-
чення упровадження оновленого змісту дошкільної та по-
чаткової освіти відділу наукового та навчально-методич-
ного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти 
у Новій українській школі (ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» МОН України). (303/5)

Пєчка Лариса Євгенівна, старший викладач кафедри 
економіки, маркетингу та соціальної роботи Кременчуць-
кого інституту ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»: 
«Формування основ ціннісного ставлення до власного 
здоров’я дітей 6 – 7 року життя у взаємодії дошкільного 
навчального закладу і початкової школи» (13.00.07 – тео-
рія і методика виховання). Спецрада Д 26.454.01 в Інститу-
ті проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. 
М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий керів-
ник – Тернопільська В. І., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри теорії та історії педагогіки (Київський уні-
верситет імені Бориса Грінченка). Опоненти: Єжова О. О., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізичної 
реабілітації та спортивної медицини (Сумський державний 
університет); Федорова М. А., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інно-
вацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка). (304/5)

Губіна Оксана Юріївна, викладач кафедри інозем-
них мов Сумського національного аграрного універси-
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тету: «Організаційно-педагогічні засади відкритої освіти 
в університетах Великої Британії» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 55.053.01 у 
Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Ро-
менська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – 
Кондратюк С. М., кандидат пед. наук, доцент, директор 
(ННІ педагогіки і психології Сумського державного педа-
гогічного університету імені А. С. Макаренка МОН Украї-
ни). Опоненти: Локшина О. І., доктор пед. наук, професор, 
завідувач відділу порівняльної педагогіки (Інститут педа-
гогіки НАПН України); Коляда Т. В., кандидат пед. наук, 
старший викладач кафедри соціальної педагогіки та со-
ціальної роботи (Уманський державний педагогічний уні-
верситет імені Павла Тичини МОН України). (311/5)

Бушнєв Юрій Сергійович, тимчасово не працює: 
«Формування громадянської позиції майбутніх учите-
лів у позанавчальній діяльності педагогічного коледжу» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науко-
вий керівник – Козлова О. Г., кандидат пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки 
вищої школи (Сумський державний педагогічний універ-
ситет імені А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: Ку-
рок В. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
технологічної і професійної освіти (Глухівський національ-
ний педагогічний університет імені Олександра Довженка 
МОН України); Бухун А. Г., кандидат пед. наук, заступник 
начальника факультету економіки та менеджменту, ви-
кладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (На-
ціональна академія Національної гвардії України МВС 
України). (312/5)

Благий Ольга Сергіївна, асистент кафедри харчових 
та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної 
академії: «Формування здоров’язбережувальної компе-
тентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній 
академії МОН України (61003, м. Харків, вул. Університет-
ська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий керівник – Лаза-
рєва Т. А., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
харчових та хімічних технологій (Українська інженерно-пе-
дагогічна академія). Опоненти: Бойчук Ю. Д., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини і ко-
рекційної освіти (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди); Миронюк Т. М., кан-
дидат пед. наук, викладач кафедри біології та методики її 
навчання (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини). (340/5)

Радченко Костянтин Анатолійович, начальник кафе-
дри загальновійськових дисциплін військово-юридичного 

факультету Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого: «Педагогічні умови формування про-
фесійної компетентності майбутніх військових юристів у 
процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 64.108.01 в Українській 
інженерно-педагогічній академії МОН України (61003, 
м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). 
Науковий керівник – Федоренко О. І., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Коваленко Д. В., доктор пед. наук, доцент, де-
кан факультету міжнародних освітніх програм (Українська 
інженерно-педагогічна академія); Шевцов С. О., кандидат 
пед. наук, заступник директора (Харківський науково-до-
слідний експертно-криміналістичний центр МВС України). 
(341/5)

Нагорняк Світлана Василівна, завідувач економіко-
правового відділення Коледжу економіки і права Вінниць-
кого кооперативного інституту: «Педагогічні умови форму-
вання правосвідомості студентів за спеціальністю право-
знавство у процесі виховної роботи коледжу» (13.00.07 – 
теорія і методика виховання). Спецрада Д 05.053.01 у 
Вінницькому державному педагогічному університеті імені 
Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, 
вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий ке-
рівник – Акімова О. В., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри педагогіки і професійної освіти (Вінниць-
кий державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського). Опоненти: Васянович Г. П., доктор пед. 
наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін і со-
ціальної роботи (Львівський державний університет без-
пеки життєдіяльності); Коваль І. В., кандидат пед. наук 
(КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені 
Т. Г. Шевченка»). (343/5)

Суховієнко Наталія Анатоліївна, логопед Консульта-
тивно-лікувального центру патології мовлення Київсько-
го міського психоневрологічного диспансеру № 5: «Під-
готовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів до професійної діяльності в умовах інклюзив-
ної освіти» (13.00.04 – теорія та методика професійної 
освіти). Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітар-
но-педагогічній академії МОН України (29013, м. Хмель-
ницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 
79-59-45). Науковий керівник – Зданевич Л. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри дошкільної пе-
дагогіки, психології та фахових методик (Хмельниць-
ка гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: Бой-
чук Ю. Д., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної осві-
ти (Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди); Калаур С. М., докторант кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти (Тернопільський на-
ціональний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка). (347/5)
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Вей Чжеюань, аспірант кафедри соціальної педа-
гогіки Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Міжкультурне виховання студентів 
вищих навчальних закладів засобами музики» (13.00.07 
– теорія і методика виховання). Спецрада К 26.053.09 
у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – 
Сисоєва С. О., доктор пед. наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України, академік-секретар Відділення 
загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України. 
Опоненти: Олексюк О. М., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та методики музичного мис-
тецтва (Київський університет імені Бориса Грінченка); 
Ороновська Л. Д., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри музикознавства та методики музичного мисте-
цтва (Тернопільський національний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Гнатюка). (358/5)

Єфімов Дмитро Володимирович, учитель інформатики 
Бахмутської загальноосвітної школи I – III ступенів № 18 
імені Дмитра Чернявського Бахмутської міськради: «Роз-
будова системи початкової професійної освіти Донбасу в 
другій половині XIX – на початку XX ст.» (13.00.01 – за-
гальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 
73.053.02 у Черкаському національниому університеті іме-
ні Богдана Хмельницького МОН України (18000, м. Черка-
си, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 37-21-42). Науковий 
керівник – Лодатко Є. О., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього 
менеджменту (Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького МОН України). Опоненти: Федо-
сова І. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
комп’ютерних наук (ДВНЗ «Приазовський державний тех-
нічний університет» МОН України); Білецький О. А., канди-
дат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» МОН 
України, м. Слов’янськ). (406/5)

Іванова Катерина Юріївна, старший лаборант кафедри 
педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» , м. Слов’янськ: «Підготовка майбутніх учите-
лів початкових класів до вивчення просторових відношень 
і геометричних фігур» (13.00.02 – теорія та методика на-
вчання – математика). Спецрада Д 73.053.02 у Черкасько-
му національниому університеті імені Богдана Хмельниць-
кого МОН України (18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; 
тел. (0472) 37-21-42). Науковий керівник – Лодатко Є. О., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри педаго-
гіки вищої школи і освітнього менеджменту (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького). 
Опоненти: Скворцова С. О., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри ма-
тематики і методики її навчання (ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушин-
ського»); Нелін Є. П., кандидат пед. наук, професор, про-

фесор кафедри математики (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (407/5)

Поєдинцева Лариса Леонідівна, заступник директора 
КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж імені Марії Шкар-
летової» Управління охорони здоров’я України: «Форму-
вання фахової компетентності майбутніх медичних сестер 
у процесі професійної підготовки у медичних коледжах» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогіч-
ний університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. 
Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – 
Кайдалова Л. Г., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки і психології (Національний фармацев-
тичний університет). Опоненти: Ісаєва О. С., доктор пед. 
наук, доцент, доцент кафедри латинської та іноземних мов 
(Львівський національний медичний університет імені Да-
нила Галицького); Корж О. Ю., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри іноземних мов професійного спрямуван-
ня (Донецький національний університет імені Василя Сту-
са, м. Вінниця). (475/5)

Клєба Анна Іванівна, заступник керівника навчального 
відділу, викладач кафедри інформатики КЗ «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облради: 
«Формування інформаційно-комунікативної культури 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогіч-
ний університет» МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. 
Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – 
Роганова М. В., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики дошкільної освіти (КЗ «Хар-
ківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської об-
лради). Опоненти: Цвєткова Г. Г., доктор пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної осві-
ти та дитячої творчості (Національний педагогічний уні-
верситет імені М. П. Драгоманова); Борова В. Є., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри початкової та дошкіль-
ної освіти (ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука»). (476/5)

Данілова Лариса Володимирівна, асистент кафедри 
філософії, політології та українознавства Херсонського 
національного технічного університету: «Соціально-педа-
гогічні умови формування почуття милосердя в студент-
ської молоді у процесі благодійної діяльності» (13.00.05 – 
соціальна педагогіка). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Дон-
баський державний педагогічний університет» МОН Укра-
їни (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 
3-23-54). Науковий керівник – Корецька Л. О., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та фун-
даментальних дисциплін (ПВНЗ «Міжнародний універси-
тет бізнесу і права»). Опоненти: Коношенко С. В., доктор 
пед. наук, доцент, декан педагогічного факультету (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»); За-
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вацька Л. М., кандидат пед. наук, професор, завідувач ка-
федри соціальної роботи (Національний університет «Чер-
нігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (477/5)

Давидченко Інна Дмитрівна, викладач кафедри укра-
їнської лінгвістики, літератури та методики навчання КЗ 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харків-
ської облради: «Формування лінгвокультурологічної ком-
петентності майбутніх вихователів дошкільних навчаль-
них закладів» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський дер-
жавний педагогічний університет» МОН України (84116, 
м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. (06262) 3-23-54). 
Науковий керівник – Чаговець А. І., кандидат пед. наук, 
доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної 
освіти (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської облради). Опоненти: Цвєткова Г. Г., доктор 
пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психо-
логії дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Кон-
дратець І. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафе-
дри дошкільної освіти (Педагогічний інститут Київського 
університету імені Бориса Грінченка). (478/5)

Гончарук Марина Володимирівна, директор Німецько-
української міжкультурної школи у м. Києві: «Педагогічні 
умови формування інтегрованого освітнього середовища 
в початковій школі східних земель Німеччини» (13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 
74.053.01 в Уманському державному педагогічному універ-
ситеті імені Павла Тичини МОН України (20300, м. Умань, 
вул. Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). Науковий керівник – 
Михайліченко М. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри методики навчання та управління навчальними 
закладами (Національний університет біоресурсів та при-
родокористування України). Опоненти: Кучай Т. П., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та 
психології (Закарпатський угорський інститут імені Фе-
ренца Ракоці II); Довга Т. Я., кандидат пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти (Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка»). (479/5)

Стеценко Ірина Миколаївна, помічник ректора групи 
організаційно-аналітичної роботи та контролю Академії 
державної пенітенціарної служби: «Формування готов-
ності майбутніх працівників пенітенціарної служби до ви-
конання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 79.053.02 у Національному університеті «Чернігів-
ський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013, 
м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 
3-36-10). Науковий керівник – Третяк О. С., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики 
викладання історії та суспільних дисциплін (Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевчен-

ка). Опоненти: Караман О. Л., доктор пед. наук, професор, 
директор ННІ педагогіки і психології (ДЗ «Луганський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка», м. Старо-
більськ); Швець Д. В., кандидат пед. наук, перший про-
ректор (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). (548/5)

Черкун Ігор Анатолійович, старший викладач кафе-
дри військової підготовки Національного університету 
«Одеська морська академія»: «Педагогічні умови вій-
ськово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психо-
логів запасу» (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 – Олійник Л. В., 
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник науково-прогнозувального 
відділу освітньої діяльності та заходів оборонного плану-
вання науково-методичного центру організації освітньої 
діяльності (Національний університет оборони України 
імені Івана Черняховського). Опоненти: Діденко О. В., док-
тор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділення організації наукових досліджень науково-до-
слідного відділу (Національна академія Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького); 
Третяк О. С., доктор пед. наук, професор, професор кафе-
дри педагогіки та методики викладання історії та суспіль-
них дисциплін (Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (549/5)

Долінська Людмила Василівна, викладач циклової 
комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського 
державного екологічного університету: «Розвиток про-
фесійної компетентності фахівців технічного профілю в 
системі освітнього середовища коледжу» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 79.053.02 
у Національному університеті «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка МОН України (14013, м. Чернігів, вул. 
Гетьмана Полуботка, 53; тел. (04622) 3-36-10). Науковий 
керівник – Носко М. О., доктор пед. наук, професор, дій-
сний член (академік) НАПН України, ректор (Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевчен-
ка). Опоненти: Бужина І. В., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і 
психології (ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Вихор В. Г., 
кандидат пед. наук, головний спеціаліст відділу універси-
тетської освіти департаменту вищої освіти МОН України. 
(550/5)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Білак-Лук’янчук Вікторія Йосипівна, головний лікар 

Центру з профілактики та боротьби із СНІДом: «Меди-
ко-соціальне обґрунтування функціонально-організацій-
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ної моделі подолання стигми та дискримінації до людей, 
які живуть з ВІЛ (на прикладі Закарпатської області)» 
(14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада К 61.051.09 
у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 
3-33-41, 3-50-91). Науковий керівник – Слабкий Г. О., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри громадсько-
го здоров’я ФПО ДП (ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України). Опоненти: Любінець О. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри організа-
ції і управління охороною здоров’я (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України); Медведовська Н. В., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, професор кафедри сімейної меди-
цини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (Національна 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (3/5)

Битяк Сергій Юрійович, молодший науковий співро-
бітник відділення захворювань стравоходу та шлунково-
кишкового тракту ДУ «Інститут загальної та невідкладної 
хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»: «Лікування і 
профілактика ускладнень у хворих з неспроможністю швів 
стравохідних анастомозів» (14.01.03 – хірургія). Спецрада 
Д 64.600.01 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; 
тел. 707-73-27). Науковий керівник – Бойко В. В., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
директор (ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії 
імені В. Т. Зайцева НАМН України»), завідувач кафедри хі-
рургії № 1 (Харківський національний медичний універси-
тет МОЗ України). Опоненти: Комарчук В. В., доктор мед. 
наук, доцент, доцент кафедри торакоабдомінальної хірур-
гії (Харківська медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України); Шапринський В. О., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький націо-
нальний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ 
України). (6/5)

Шостенко Алла Анатоліївна, асистент кафедри хі-
рургічної стоматології ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України: «Обґрунтування 
комплексного поетапного лікування хворих на генералі-
зований катаральний гінгівіт» (14.01.22 – стоматологія). 
Спецрада Д 08.601.04 у ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володи-
мира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий 
керівник – Кузняк Н. Б., доктор мед. наук, доцент, за-
відувач кафедри хірургічної стоматології (ВДНЗУ «Буко-
винський державний медичний університет»). Опоненти: 
Самойленко А. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри терапевтичної стоматології (ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України»); Соколова І. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стома-
тології ФПО (Харківський національний медичний уні-
верситет МОЗ України»). (29/5)

Узун Дмитро Юрійович, асистент кафедри внутрішньої 
медицини № 2 Донецького національного медичного уні-
верситету, м. Лиман: «Клініко-патогенетичне обґрунтування 
оптимізації лікування постімплантаційної фібриляції перед-
сердь у хворих на ішемічну хворобу серця» (14.01.11 – кар-
діологія). Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національ-
ному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Хар-
ків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керів-
ник – Такташов Г. С., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 2 (Донецький національ-
ний медичний університет). Опоненти: Князькова І. І., док-
тор мед. наук, професор, в. о. завідувача кафедри клінічної 
фармакології та внутрішньої медицини (Харківський націо-
нальний медичний університет МОЗ України); Корж О. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної 
практики – сімейної медицини (Харківська медична акаде-
мія післядипломної освіти МОЗ України). (31/5)

Кустрин Тарас Богданович, лікар-офтальмолог відді-
лення лазерної мікрохірургії захворювань ока ДУ «Інститут 
очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН 
України»: «Оптимізація лікування хворих на трансудатив-
не відшарування пігментного епітелію сітківки при віковій 
дегенерації макули» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада 
Д 41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної тера-
пії імені В. П. Філатова НАМН України» (65061, м. Одеса, 
Французький бульв., 49/51; тел. (048) 729-84-62). Науко-
вий керівник – Король А. Р., доктор мед. наук, завідувач 
відділу вивчення біологічної дії та застосування лазерів в 
офтальмології (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної тера-
пії імені В. П. Філатова НАМН України»). Опоненти: Скрип-
ник Р. Л., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
офтальмології (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України); Недзвецька О. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології 
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України). (32/5)

Діденко Дар’я Вікторівна, аспірант кафедри пропедев-
тики внутрішньої медицини Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ Украї-
ни: «Ішемічна хвороба серця та хронічне обструктивне за-
хворювання легень: особливості діагностики і клінічного 
перебігу при їх поєднанні» (14.01.02 – внутрішні хворо-
би). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському національному 
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, 
просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Рас-
путіна Л. В., доктор мед. наук, професор кафедри пропе-
девтики внутрішньої медицини (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). 
Опоненти: Крахмалова О. О., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу кардіопульмоно-
логії (ДУ «Національний інститут терапії імені Л. T. Малої 
НАМН України»); Калмиков О. О., доктор мед. наук, доцент 
кафедри внутрішніх та професійних хвороб (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України). (33/5)
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Тріщ Володимир Іванович, асистент кафедри урології 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет» МОЗ України, лікар-уролог медичного центру 
ТЗОВ «Оксфорд Медикал Прикарпаття»: «Особливості 
макро- та мікроелементного статусу у хворих на хронічний 
абактеріальний простатит та їх корекція» (14.01.06 – уро-
логія). Спецрада Д 26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН 
України» (04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-а; тел. 486-
67-31). Науковий керівник – Литвинець Є. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри урології (ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України). Опоненти: Горпинченко І. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділу сексопатології та андрології 
(ДУ «Інститут урології НАМН України»); Федорук О. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології 
та нейрохірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний ме-
дичний університет» МОЗ України). (34/5)

Путієнко Віталій Олексійович, завідувач кабінету реф-
ракційної хірургії клініки офтальмології Військово-ме-
дичного клінічного центру Південного регіону: «Ефектив-
ність комбінованого методу (фосфенелектростимуляції і 
фотоміостимуляції) в комплексному лікуванні хворих на 
первинну відкритокутову глаукому» (14.01.18 – офталь-
мологія). Спецрада Д 41.556.01 у ДУ «Інститут очних хво-
роб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН Укра-
їни» (65061, м. Одеса, Французький бульв., 49/51; тел. 
(048) 729-84-62). Науковий керівник – Пономарчук В. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу функці-
онально-діагностичних досліджень (ДУ «Інститут очних 
хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН 
України»). Опоненти: Бездітко П. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри офтальмології (Харків-
ський національний медичний університет МОЗ України); 
Могілевський С. Ю., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри офтальмології (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (35/5)

Сидюк Олена Євгенівна, науковий співробітник від-
ділу анестезіології та інтенсивної терапії ДУ «Національ-
ний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Ша-
лімова» НАМН України: «Післяопераційне знеболення 
у хворих зі злоякісними захворюваннями стравоходу» 
(14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія). Спец-
рада Д 26.613.02 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-82). На-
уковий керівник – Мазур А. П., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу анестезіології та 
інтенсивної терапії (ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України). 
Опоненти: Ткаченко Р. O., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри акушерства, гінекології та репродук-
тології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Лісний І. І., док-

тор мед. наук, професор, завідувач НДВ анестезіології та 
інтенсивної терапії (ДУ «Національний інститут раку» МОЗ 
України). (53/5)

Давид Лілія Володимирівна, головний лікар ТОВ «Клі-
ніка генетики репродукції «Вікторія», м. Київ: «Оптимізація 
програм допоміжних репродуктивних технологій у жінок 
старших 40 років» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). 
Спецрада Д 26.613.02 у Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). 
Науковий керівник – Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, 
професор, член-кореспондент НАМН України, професор 
кафедри акушерства, гінекології та перинатології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Семенюк Л. М., 
доктор мед. наук, доцент, завідувач відділу репродуктивної 
медицини та хірургії (Український НПЦ ендокринної хірур-
гії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ Укра-
їни); Юзько О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства і гінекології (ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України). (70/5)

Кондратенко Ірина Дамірівна, аспірант кафедри аку-
шерства, гінекології та перинатології Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика: «Оптимізація діагностики та тактики ведення ва-
гітності у жінок з порушеннями об’єму навколоплідних 
вод» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 
26.613.02 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керів-
ник – Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, професор кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). Опоненти: Бойко В. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 
(Медичний інститут Сумського державного університе-
ту МОН України); Товстановська В. О., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри акушерства та гінекології 
№ 1 (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (72/5)

Воронкова Надія Михайлівна, науковий співробітник 
відділу репродуктивної медицини і хірургії Українського 
НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 
органів і тканин МОЗ України: «Оптимізація відновлення 
репродуктивної функції жінок із завмерлою вагітністю в 
анамнезі та патологією ендометрія» (14.01.01 – акушер-
ство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 
205-49-82). Науковий керівник – Семенюк Л. М., доктор 
мед. наук, доцент, завідувач відділу репродуктивної ме-
дицини та хірургії (Український НПЦ ендокринної хірургії, 
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трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ Украї-
ни). Опоненти: Суханова А. А., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри акушерства, гінекології та репро-
дуктології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Мельников С. М., 
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, голов-
ний науковий співробітник відділу сексопатології та ан-
дрології (ДУ «Інститут урології НАМН України»). (73/5)

Гонта Радіон Іванович, завідувач відділення патології 
вагітності обласного перинатального центру КУ «Одеська 
обласна клінічна лікарня»: «Діагностика та профілактика 
маніфестних і загрозливих тромботичних ускладнень піс-
ля кесаревого розтину» (14.01.01 – акушерство та гінеко-
логія). Спецрада Д 41.600.02 в Одеському національному 
медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, 
Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). Науковий 
керівник – Нагорна В. Ф., доктор мед. наук, професор 
кафедри акушерства та гінекології № 1 (Одеський націо-
нальний медичний університет МОЗ України). Опоненти: 
Венцківський Б. М., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушер-
ства та гінекології № 1 (Національний медичний універ-
ситет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Бойчук А. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри аку-
шерства та гінекології (ННІ післядипломної освіти ДНВЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (118/5)

Мороз Майя Миколаївна, молодший науковий співро-
бітник відділу біомедичних технологій серцево-судинної 
системи ДУ «Національний інститут серцево-судинної 
хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»: «Функціо-
нальний стан міокарда при постінфарктних аневризмах 
лівого шлуночка» (14.01.04 – серцево-судинна хірургія). 
Спецрада Д 26.555.01 у ДУ «Національний інститут серце-
во-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» 
(03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 6; тел. (044) 275-43-22). 
Науковий керівник – Лазоришинець В. В., доктор мед. 
наук, професор, академік НАМН України, директор (ДУ 
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 
М. М. Амосова НАМН України»). Опоненти: Фуркало С. М., 
доктор мед. наук, керівник відділу ендоваскулярної хірур-
гії та ангіографії (ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»); Ві-
товський Р. М., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри хірургії серця та магістральних судин (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України). (121/5)

Гузік Олександра Віталіївна, аспірант кафедри анато-
мії, топографічної анатомії та оперативної хірургії ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет»: «Мор-
фогенез та анатомічні особливості шийки матки в пре- і 
постнатальному онтогенезі людини» (14.03.01 – нормаль-
на 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) 55-39-10). Науковий керівник – Слободян О. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, 
топографічної анатомії та оперативної хірургії (ВДНЗУ «Бу-
ковинський державний медичний університет» МОЗ Украї-
ни). Опоненти: Чайка Г. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри акушерства і гінекології № 1 (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України); Попадинець О. Г., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України). (122/5)

Геник-Березовська Софія Олександрівна, молодший 
науковий співробітник науково-організаційного відділу ДУ 
«Інститут спадкової патології НАМН України»: «Значення 
поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 та XPD у дестабі-
лізації геному соматичних клітин у хворих на рак щитопо-
дібної залози, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС» (03.00.01 – радіобіологія – 
медичні науки). Спецрада Д 26.562.01 у ДУ «ННЦ радіацій-
ної медицини НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Мель-
никова, 53; тел. (044) 483-06-37). Науковий керівник – 
Клименко С. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
відділу медичної генетики (ДУ «ННЦ радіаційної медицини 
НАМН України»). Опоненти: Сімонова-Пушкар Л. І., доктор 
мед. наук, професор, завідувач лабораторії патофізіоло-
гії та експериментальної терапії радіаційних уражень (ДУ 
«Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН 
України»); Горова А. І., доктор біол. наук, професор, за-
відувач кафедри екології (ДВНЗ «Національний гірничий 
університет» МОН України). (156/5)

Зіненко Дмитро Юрійович, лікар-хірург КЗ «Криво-
різька міська лікарня № 16» ДОР: «Роль порушень мікро-
циркуляції у розвитку морфологічних змін підшлункової 
залози та печінки при експериментальному гострому пан-
креатиті» (14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія). 
Спецрада Д 08.601.03 у ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володи-
мира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий 
керівник – Твердохліб І. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри гістології (ДЗ «Дніпропетровська ме-
дична академія МОЗ України»). Опоненти: Волков К. С., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри гістології 
та ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); 
Гайдар Ю. А., доктор мед. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач лабораторії патоморфології (ДУ «Інсти-
тут гастроентерології НАМН України»). (480/5)

Тимошенко Юлія Володимирівна, асистент кафе-
дри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України: «Морфо-функціональні особливості слизової 



89

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», ТРАВЕНЬ '18

оболонки твердого піднебіння за умов експерименталь-
ної ксеростомії» (14.03.09 – гістологія, цитологія, емб-
ріологія). Спецрада Д 08.601.03 у ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. 
Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). 
Науковий керівник – Єрошенко Г. А., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри гістології, цитології та 
ембріології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). Опоненти: Волков К. С., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри гістології та 
ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї-
ни»); Сілкіна Ю. В., доктор мед. наук, професор, декан 
1-го медичного факультету, професор кафедри патоло-
гічної фізіології (ДЗ «Дніпропетровська медична акаде-
мія МОЗ України»). (481/5)

Яковець Олена Олександрівна, викладач кафедри ана-
томії людини ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»: «Лімфангіо- та коронарогенез у ембріо-
нів та плодів людини (5 – 24 тижні гестації)» (14.03.01 – 
нормальна анатомія). Спецрада Д 08.601.03 у ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України» (49044, 
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 
31-22-57). Науковий керівник – Козлов С. В., доктор мед. 
наук, доцент, декан 2-го медичного факультету, профе-
сор кафедри патологічної анатомії та судової медицини 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
Опоненти: Маєвський О. Є., доктор мед. наук, доцент, за-
відувач кафедри гістології (Вінницький національний ме-
дичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); 
Погорєлов М. В., доктор мед. наук, доцент, професор ка-
федри громадського здоров’я (Сумський державний уні-
верситет МОН України). (482/5)

Олійник Адріан Юрійович, асистент кафедри ортопе-
дичної стоматології Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького МОЗ України: 
«Особливості ортопедичного лікування хворих з дефор-
маціями зубощелепної системи при вроджених незрощен-
нях верхньої губи та піднебіння після операційних втру-
чань» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 35.600.01 у 
Львівському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. 
Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – 
Макєєв В. Ф., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри ортопедичної стоматології (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України). Опоненти: Потапчук А. М., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри стоматології післядипломної 
освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматоло-
гії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України); Король Д. М., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України). (483/5)

Павлов Андрій Ігорович, аспірант ДУ «Інститут нейро-
хірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»: 
«Травматичні внутрішньочерепні гематоми задньої череп-
ної ямки. Краніометричні характеристики, діагностика і лі-
кування» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 
у ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромода-
нова НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 
32; тел./факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – Пе-
даченко Ю. Є., доктор мед. наук, доцент, професор кафе-
дри нейрохірургії (Національна академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: По-
тапов О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри неврології та нейрохірургії (Сумський державний уні-
верситет МОН України); П’ятикоп В. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри нейрохірургії (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України). (484/5)

Сергієнко Юлія Геннадіївна, асистент кафедри нейрохі-
рургії Харківського національного медичного університету 
МОЗ України: «Хірургічне лікування гіперваскуляризова-
них менінгіом з передопераційною емболізацією судин 
пухлин» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 
у ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромо-
данова НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майборо-
ди, 32; тел./факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – 
П’ятикоп В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри нейрохірургії (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Кваша М. С., доктор 
мед. наук, завідувач відділення позамозкових пухлин (ДУ 
«Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова 
НАМН України»); Нетлюх А. М., доктор мед. наук, доцент 
кафедри невропатології і нейрохірургії ФПО (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого МОЗ України). (485/5)

Кобилецький Олег Ярославович, асистент кафедри 
невропатології і нейрохірургії ФПО Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галиць-
кого МОЗ України: «Роль нейрогенних біомаркерів в про-
гнозуванні наслідків тяжкої черепно-мозкової травми» 
(14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 у ДУ 
«Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова 
НАМН України» (04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32; 
тел./факс (044) 483-95-73). Науковий керівник – Шева-
га В. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
неврології (Львівський національний медичний універ-
ситет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: 
Потапов О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри неврології та нейрохірургії (Сумський державний 
університет МОН України); Муравський А. В., доктор мед. 
наук, доцент, доцент кафедри нейрохірургії (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України). (486/5)

Бобровська Наталія Павлівна, аспірант кафедри сто-
матології, терапевтичної стоматології Харківської медич-
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ної академії післядипломної освіти МОЗ України: «Об-
ґрунтування профілактики порушень у структурі твердих 
тканин зубів робітників професійного ризику за свинцем 
(клініко-експериментальне дослідження)» (14.01.22 – сто-
матологія). Спецрада Д 41.563.01 у ДУ «Інститут стомато-
логії та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, 
м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). На-
уковий керівник – Куцевляк В. Ф., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри стоматології, терапевтичної 
стоматології (Харківська медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України). Опоненти: Ковач І. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); 
Лучинський М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри терапевтичної стоматології (ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського» МОЗ України). (488/5)

Кирилюк Олександр Олександрович, лікар-хірург від-
ділення торакальної хірургії КУ «Одеська обласна клініч-
на лікарня»: «Можливості нових технологій у діагностиці 
та лікуванні вогнищевих та дисемінованих захворювань 
легень» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у 
Національній медичній академії післядипломної осві-
ти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керів-
ник – Грубнік В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії № 1 (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Сокур П. П., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри торакальної хі-
рургії та пульмонології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); 
Опанасенко М. С., доктор мед. наук, професор, завідувач 
відділення торакальної хірургії та інвазивних методів діа-
гностики (ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пуль-
монології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»). (489/5)

Троніна Олена Юріївна, асистент кафедри хірургії № 1 
Одеського національного медичного університету МОЗ 
України: «Застосування малоінвазивних хірургічних техно-
логій у лікуванні гострої емпієми плеври» (14.01.03 – хірур-
гія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній акаде-
мії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). 
Науковий керівник – Грубнік В. В., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). Опоненти: Сокур П. П., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри торакаль-
ної хірургії та пульмонології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); 
Висоцький А. Г., доктор мед. наук, професор, лікар-хірург-
онколог відділення пухлин органів грудної порожнини (ДУ 
«Національний інститут раку МОЗ України»). (490/5)

Лебедєва Катерина Олегівна, старший лаборант ка-
федри хірургії № 2 Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Діагностика та хі-
рургічне лікування хворих на гострий апендицит з атипо-
вим перебігом» (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. До-
рогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник – 
Колосович І. В., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри хірургії № 2 (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Слонець-
кий Б. І., доктор мед. наук, професор, професор кафе-
дри медицини невідкладних станів (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Костилєв М. В., доктор мед. наук, професор, за-
ступник директора з наукової та організаційної роботи (ДУ 
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені 
О. О. Шалімова НАМН України»). (491/5)

Пиптюк Володимир Олександрович, асистент кафедри 
хірургії стоматологічного факультету ДВНЗ «Івано-Фран-
ківський національний медичний університет» МОЗ Укра-
їни: «Комплексне хірургічне лікування гнійно-некротичної 
форми діабетичної стопи в умовах неоперабельного пе-
риферичного артеріального русла» (14.01.03 – хірургія). 
Спецрада Д 61.051.08 у ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий керівник – 
Василюк С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії № 1 (ДВНЗ «Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: 
Русин В. І., доктор мед. наук, професор, професор кафе-
дри хірургічних хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України); Венгер І. К., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського» МОЗ України). (492/5)

Фесенко Галина Дмитрівна, асистент кафедри ме-
дико-соціальної експертизи ФПО ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»: «Визначення перебігу 
та особливостей медико-соціальної реабілітації у паці-
єнтів з наслідками закритої черепно-мозкової травми» 
(14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада К 61.051.09 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-
41, 3-50-91). Науковий керівник – Школьник В. М., доктор 
мед. наук, заслужений лікар України, професор кафедри 
неврології і офтальмології (ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України»). Опоненти: Смоланка В. І., док-
тор мед. наук, професор, ректор (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», президент Української асоціа-
ції нейрохірургів; Зозуля І. С., доктор мед. наук, професор, 
заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки та техніки, завідувач 
кафедри медицини невідкладних станів (Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). 
(493/5)
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Хапіцька Ольга Петрівна, аспірант кафедри нормаль-
ної фізіології Вінницького національного медичного уні-
верситету імені М. І. Пирогова: «Особливості периферич-
ної гемодинаміки у спортсменів різних конституціональ-
них типів і видів спорту» (14.03.03 – нормальна фізіоло-
гія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому національному 
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України 
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 55-39-
10). Науковий керівник – Мороз В. М., доктор мед. наук, 
професор, академік НАМН України, професор кафедри 
нормальної фізіології, ректор (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ Украї-
ни). Опоненти: Булик Р. Є., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри медичної біології та генетики (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України); Вадзюк С. Н., доктор мед. наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, завідувач кафе-
дри фізіології з основами біоетики та біобезпеки (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (495/5)

Іваночко Руслана Богданівна, лікар-нефролог відді-
лення госпітальної нефрології та діалізу Львівської облас-
ної клінічної лікарні МОЗ України: «Стан системи L-аргінін/
NO-синтаза/аргіназа та особливості оксидативних проце-
сів у хворих з хронічною нирковою недостатністю за умов 
гемодіалізу» (14.01.32 – медична біохімія). Спецрада К 
05.600.05 у Вінницькому національному медичному уні-
верситеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Він-
ниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий 
керівник – Скляров О. Я., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри біологічної хімії (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького 
МОЗ України). Опоненти: Волощук Н. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри фармакології (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України); Новікова С. М., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора з наукової ро-
боти (ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини 
НАМН України»). (496/5)

Синельник Вікторія Петрівна, асистент кафедри про-
педевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства 
Харківського національного медичного університету МОЗ 
України: «Оптимізація діагностики та лікування супутньої 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при гіпертоніч-
ній хворобі у ліквідаторів аварії на ЧАЕС на підставі ви-
вчення апеліну-12, інтерлейкінів-1-бета, -6 та мелатоніну» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 
у Харківському національному медичному університеті 
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-
73-27). Науковий керівник – Опарін О. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри терапії, ревматології 
та клінічної фармакології (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Пасієш-
вілі Л. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-

дри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх 
хвороб (Харківський медичний університет МОЗ України); 
Колеснікова О. В., доктор мед. наук, заступник директора 
з наукової роботи (ДУ «Національний інститут терапії імені 
Л. Т. Малої НАМН України»). (497/5)

Аль Салім Аяд Абдуллах, аспірант кафедри внутріш-
ньої медицини № 1 Вінницького національного медично-
го університету імені М. І. Пирогова: «Дисадипокінемія та 
поліморфізм гену лептинових рецепторів (LEPR Q223R) 
при ішемічній хворобі серця та її коморбідності з цукро-
вим діабетом 2 типу» (14.01.02 – внутрішні хвороби). 
Спецрада Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет» МОЗ України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-
95). Науковий керівник – Станіславчук М. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 1 (Вінницький національний медичний університет іме-
ні М. І. Пирогова). Опоненти: Середюк Н. М., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри внутрішньої медици-
ни № 2 та медсестринства (ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет» МОЗ України); Кондра-
тюк В. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини № 1 (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Укра-
їни). (498/5)

Путілін Денис Анатолійович, асистент кафедри нор-
мальної фізіології Запорізького державного медичного 
університету: «Механізми змін функціонального стану 
клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкре-
атичної жирової тканини при експериментальному цукро-
вому діабеті та після введень метформіну» (14.03.04 – па-
тологічна фізіологія). Спецрада Д 17.600.04 у Запорізь-
кому державному медичному університеті МОЗ України 
(69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; тел. (061) 
224-64-69). Науковий керівник – Камишний О. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, ві-
русології та імунології (Запорізький державний медичний 
університет). Опоненти: Воронцова Л. Л., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діа-
гностики (ДЗ «Запорізька медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України»); Вастьянов Р. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри загальної і клінічної 
патологічної фізіології (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України). (500/5)

Грабовський Юрій Володимирович, лікар радіонуклід-
ної діагностики відділення радіонуклідної діагностики та 
терапії КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
імені І. І. Мечникова»: «Значення радіологічних методів 
досліджень в діагностиці та оцінці ефективності лікування 
тромбоемболії легеневої артерії» (14.01.23 – променева 
діагностика та променева терапія). Спецрада Д 26.560.01 у 
Національному інституті раку МОЗ України (03022, м. Київ, 
вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 259-01-86). Науковий 
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керівник – Мечев Д. С., доктор мед. наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, професор кафедри 
радіології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Ткачен-
ко М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
радіології та радіаційної медицини (Національний медич-
ний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); 
Шармазанова О. П., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри променевої діагностики (Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України). (501/5)

Куц Костянтин Володимирович, науковий співробітник 
відділу радіаційної психоневрології Інституту клінічної ра-
діології ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України»: 
«Нейрокогнітивний дефіцит при хронічній цереброваску-
лярній патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випро-
мінювання в діапазоні малих доз внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» (03.00.01 – радіобіологія). Спецрада Д 
26.562.01 у ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України» 
(04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53; тел. (044) 483-06-
37). Науковий керівник – Логановський К. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділу радіаційної психоневро-
логії (Інститут клінічної радіології ДУ «ННЦ радіаційної ме-
дицини НАМН України»). Опоненти: Ткаченко М. М., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри радіології та 
радіаційної медицини (Національний медичний універси-
тет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Бачинська Н. Ю., 
доктор мед. наук, завідувач відділу вікової фізіології та па-
тології нервової системи (ДУ «Інститут геронтології імені 
Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»). (502/5)

Комар Володимир Степанович, асистент кафедри орга-
нізації і управління охороною здоров’я ФПДО Львівського 
національного медичного університету імені Данила Га-
лицького МОЗ України: «Медико-соціальне обґрунтування 
оптимізованої моделі відновного лікування населення з 
хворобами шкіри та підшкірної клітковини» (14.02.03 – соці-
альна медицина). Спецрада Д 64.600.06 у Харківському на-
ціональному медичному університеті МОЗ України (61022, 
м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-80). Науковий 
керівник – Любінець О. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри організації і управління охороною здоров’я 
ФПДО (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Грузє-
ва Т. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри со-
ціальної медицини та громадського здоров’я (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); 
Голованова І. А., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри соціальної медицини, організації та економіки охо-
рони здоров’я з біостатистикою (ВДНЗУ «Українська медич-
на стоматологічна академія» МОЗ України). (515/5)

Хмель Олена Станіславівна, асистент кафедри профе-
сійних хвороб та клінічної імунології ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України»: «Функція тромбо-
цитів та ендотелію судин у хворих на остеоартроз в поєд-

нанні з артеріальною гіпертензією під впливом лікування» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 17.613.02 у ДЗ 
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України» (69096, м. Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20; тел. 
(061) 279-16-38). Науковий керівник – Родіонова В. В., 
доктор мед. наук, професор кафедри професійних хвороб 
та клінічної імунології (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»). Опоненти: Токаренко О. І., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії, фі-
зіотерапії, курортології і профпатології (ДЗ «Запорізька 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»); 
Борткевич О. П., доктор мед. наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб 
серця та клінічної ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут карді-
ології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України»). 
(516/5)

Подолян Володимир Миколайович, старший викладач 
кафедри медицини катастроф та військової медицини 
Вінницького національного медичного університету іме-
ні М. І. Пирогова МОЗ України: «Клініко-психологічні і 
сімейно-диспозиційні особливості шлюбних партнерів 
ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотичних 
речовин» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 
64.609.03 у Харківській медичній академії післядипломної 
освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; 
тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Пріб Г. А., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри психології та 
соціальної роботи (Інститут підготовки кадрів Державної 
служби зайнятості України Мінсоцполітики України). Опо-
ненти: Луценко О. Г., доктор мед. наук, професор, профе-
сор кафедри сексології, медичної психології, медичної та 
психологічної реабілітації (Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України); Савіна М. В., доктор 
мед. наук, доцент, доцент кафедри клінічної неврології, 
психіатрії та наркології (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна МОН України). (519/5)

Живилко Володимир Володимирович, асистент ка-
федри психології Одеського національного медичного 
університету МОЗ України: «Клініко-психологічні особли-
вості та психосоціальний супровід жінок з алопецією» 
(19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д. 64.609.03 у 
Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ 
України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-
35-56). Науковий керівник – Аймедов К. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри психології (Одеський 
національний медичний університет МОЗ України). Опо-
ненти: Чугунов В. В., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної 
психології, наркології та сексології (Запорізький держав-
ний медичний університет МОЗ України); Юдін М. А., док-
тор мед. наук, головний лікар (ТОВ «СА-КЛІНІК»). (520/5)

Пахольчук Олексій Петрович, асистент кафедри дитя-
чої хірургії та анестезіології Запорізького державного ме-
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дичного університету МОЗ України: «Хірургічне лікування 
інфікованих та гнійних ран у дітей на підставі діагности-
ки стадій раневого процесу» (14.01.09 – дитяча хірургія). 
Спецрада Д 26.003.03 у Національному медичному універ-
ситеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, 
бульв. Т. Г. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий 
керівник – Спахі О. В., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри дитячої хірургії та анестезіології (Запорізький 
державний медичний університет МОЗ України). Опонен-
ти: Притула В. П., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри дитячої хірургії (Національний медичний універ-
ситет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Русак П. С., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої 
хірургії (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). (567/5)

Балінська Маріанна Іванівна, лікар-хірург хірургічного 
відділення для лікування хворих з гнійними хірургічни-
ми захворюваннями та ускладненнями Київської міської 
клінічної лікарні № 6: «Обґрунтування комплексного лі-
кування хворих похилого та старечого віку з хронічною 
венозною недостатністю нижніх кінцівок в стадії трофіч-
них виразок» (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. До-
рогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник – 
Біляєва О. О., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри загальної та невідкладної хірургії (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України). Опоненти: Нікульніков П. І., доктор мед. 
наук, завідувач відділу хірургії магістральних судин (ДУ 
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені 
О. О. Шалімова НАМН України»); Черняк В. А., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії та 
топографічної анатомії (Національний медичний універси-
тет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (569/5)

Долженко Марина Олександрівна, асистент кафедри 
медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсив-
ної терапії Харківського національного медичного універ-
ситету МОЗ України: «Особливості больового синдрому 
при політравмі у геронтологічних хворих» (14.01.30 – анес-
тезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 64.600.02 у 
Харківському національному медичному університеті МОЗ 
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-
73-27). Науковий керівник – Хижняк А. А., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри медицини невідкладних 
станів, анестезіології та інтенсивної терапії (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України). Опо-
ненти: Сорокіна О. Ю., доктор мед. наук, доцент, завідувач 
кафедри медицини катастроф та військової медицини 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»); 
Павлов О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та 
гематології (Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України). (570/5)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Руденко Ольга Петрівна, молодший науковий співро-

бітник лабораторії імунології Інституту біології тварин НАН 
України: «Сезонні особливості та фактори регуляції імун-
ного потенціалу та антиоксидантного захисту у коропових 
риб» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 в Інсти-
туті біології тварин НААН України (79034, м. Львів, вул. 
В. Стуса, 38; тел. (032) 260-07-95). Науковий керівник – 
Віщур О. І., доктор вет. наук, професор, завідувач лабо-
раторії імунології (Інститут біології тварин НААН України). 
Опоненти: Куртяк Б. М., доктор вет. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач кафедри епізоотології (Львів-
ський національний університет ветеринарної медицини 
імені С. З. Ґжицького МОН України); Томчук В. А., доктор 
вет. наук, професор, завідувач кафедри біохімії і фізіоло-
гії тварин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України МОН 
України). (285/5)

Зінко Галина Олегівна, асистент кафедри внутрішніх 
хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського націо-
нального університету ветеринарної медицини та біотех-
нологій імені С. З. Ґжицького: «Лікувально-профілактична 
ефективність препаратів Селену та Германію у телят за 
абомазоентериту» (16.00.01 – діагностика і терапія тва-
рин). Спецрада Д 27.821.02 у Білоцерківському національ-
ному аграрному університеті МОН України (09117, м. Біла 
Церква, площа Соборна, 8/1; тел. (04563) 5-12-88). Науко-
вий керівник – Слівінська Л. Г., доктор вет. наук, профе-
сор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клі-
нічної діагностики (Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжиць-
кого). Опоненти: Головаха В. І., доктор вет. наук, профе-
сор, декан факультету ветеринарної медицини, професор 
кафедри терапії та клінічної діагностики (Білоцерківський 
національний аграрний університет); Віщур О. І., доктор 
вет. наук, професор, завідувач лабораторії імунології 
(Інститут біології тварин НААН України). (455/5)

Лукащук Богдан Олександрович, асистент кафедри 
внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львів-
ського національного університету ветеринарної медици-
ни та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: «Лікувально-
профілактична ефективність пробіотика та фітобіотика 
за гастроентериту в поросят» (16.00.01 – діагностика і 
терапія тварин). Спецрада Д 27.821.02 у Білоцерківсько-
му національному аграрному університеті МОН України 
(09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; тел. (04563) 
5-12-88). Науковий керівник – Слівінська Л. Г., доктор вет. 
наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 
тварин та клінічної діагностики (Львівський національний 
університет ветеринарної медицини та біотехнологій іме-
ні С. З. Ґжицького). Опоненти: Головаха В. І., доктор вет. 
наук, професор, декан факультету ветеринарної медици-
ни, професор кафедри терапії та клінічної діагностики (Бі-
лоцерківський національний аграрний університет); Сус-
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лова Н. І., кандидат вет. наук, доцент, завідувач кафедри 
клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин (Дні-
провський державний аграрно-економічний університет). 
(456/5)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Зотов Денис Ігорович, артист, соліст, інструмента-

ліст Полтавської обласної філармонії: «Виконавство на 
саксофоні в системі музичного мистецтва XX століття» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 55.053.04 у 
Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Ро-
менська, 87; тел. (0542) 68-59-02, факс (0542) 22-15-
17). Науковий керівник – Шаповалова Л. В., доктор мис-
тецтвознавства, професор кафедри інтерпретології та 
аналізу (Харківський національний університет мистецтв 
імені І. П. Котляревського). Опоненти: Качмарчик В. П., 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
дерев’яних духових інструментів (Національна музична 
академія України імені П. І. Чайковського); Довжинець І. Г., 
кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри му-
зично-інструментального виконавства (Сумський держав-
ний педагогічний університет імені А. С. Макаренка). (56/5)

Чистякова Наталя Вікторівна, викладач кафедри му-
зично-інструментальної підготовки вчителя факульте-
ту мистецтв Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди: «Ансамблі за участі 
скрипки в Україні 1990 – 2010-х років: генезис, стилістика, 
форми репрезентацій» (17.00.03 – музичне мистецтво). 
Спецрада К 55.053.04 у Сумському державному педаго-
гічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України 
(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 68-59-
02, факс (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Ігнатчен-
ко Г. І., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри 
теорії музики (Харківський національний університет мис-
тецтв імені І. П. Котляревського). Опоненти: Рощенко О. Г., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
теорії та історії музики (Харківська державна академія 
культури); Андрієвський І. М., кандидат мистецтвознав-
ства, професор, професор кафедри скрипки (Національна 
музична академія України імені П. І. Чайковського). (57/5)

Снітко Ярослава Олексіївна, тимчасово не працює: 
«Камерно-інструментальна творчість Бенджаміна Бріт-
тена: жанрово-стильові параметри» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній музич-
ній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства 
культури України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Горо-
децького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керів-
ник – Корчова О. О., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
професор кафедри історії світової музики (Національна 
музична академія України імені П. І. Чайковського Мініс-
терства культури України). Опоненти: Кияновська Л. О., 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
історії музики (Львівська національна музична академія 

імені М. В. Лисенка Міністерства культури України); Васи-
ленко О. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедри історії музики (Київський інститут музики імені 
Р. М. Глієра Міністерства культури України). (149/5)

Казимирів Христина Тарасівна, викладач кафедри 
методики музичного виховання та диригування ННІ мис-
тецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»: «Міфологема землі в укра-
їнській професійній музиці: історико-культурологічний 
аспект» (26.00.01 – теорія та історія культури – мисте-
цтвознавство). Спецрада Д 26.005.02 у Національній му-
зичній академії України імені П. І. Чайковського Міністер-
ства культури України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 
1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник – Сер-
ганюк Л. І., кандидат мистецтвознавства, професор, за-
відувач кафедри методики музичного виховання та ди-
ригування (ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника» МОН України). Опоненти: 
Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, професор 
кафедри історії музики (Львівська національна музична 
академія імені Миколи Лисенка Міністерства культури 
України); Степанова О. А., доктор культурології, доцент, 
завідувач кафедри менеджменту туризму (Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
МОН України). (204/5)

Лазарєв Сергій Георгійович, старший викладач кафе-
дри сценічного та аудіовізуального мистецтва Національ-
ної академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Елек-
тронна музика як соціокультурне явище (друга половина 
XX – початок XXI століття» (26.00.01 – теорія та історія 
культури – мистецтвознавство). Спецрада Д 26.005.02 
у Національній музичній академії України імені П. І. Чай-
ковського Міністерства культури України (01001, м. Київ, 
вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий 
керівник – Уланова С. І., доктор філософ. наук, професор, 
професор кафедри менеджменту інформаційно-виставко-
вого бізнесу (Національна академія керівних кадрів куль-
тури і мистецтв Міністерства культури України). Опоненти: 
Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, професор, 
проректор з наукової роботи, завідувач кафедри історії 
музики та музичної етнографії (Одеська національна му-
зична академія імені А. В. Нежданової Міністерства куль-
тури України); Мазуркевич О. П., кандидат культурології, 
доцент кафедри соціальних технологій (Вінницький інсти-
тут Університету «Україна» МОН України). (207/5)

Босий Іван Михайлович, викладач кафедри дизайну 
меблів Харківської державної академії дизайну і мистецтв: 
«Принципи формоутворення та трансформації об’єктів у 
дизайні меблів» (17.00.07 – дизайн). Спецрада К 64.109.01 
у Харківській державній академії дизайну і мистецтв МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8; тел. (057) 706-
21-03). Науковий керівник – Трегуб Н. Є., кандидат архі-
тектури, доцент, завідувач кафедри дизайну меблів (Хар-
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ківська державна академія дизайну і мистецтв). Опоненти: 
Кащенко О. В., доктор тех. наук, професор, декан архітек-
турного факультету, завідувач кафедри рисунка та живо-
пису (Київський національний університет будівництва і 
архітектури); Сергеєва Н. В., кандидат мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри дизайну (Черкаський державний 
технологічний університет). (354/5)

Литвинюк Людмила Костянтинівна, викладач кафедри 
графічного дизайну Харківської державної академії дизай-
ну і мистецтв: «Візуальна ідентифікація музейно-вистав-
кових закладів засобами графічного дизайну» (17.00.07 – 
дизайн). Спецрада К 64.109.01 у Харківській державній 
академії дизайну і мистецтв МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Мистецтв, 8; тел. (057) 706-21-03). Науковий ке-
рівник – Бойчук О. В., кандидат мистецтвознавства, про-
фесор кафедри дизайну (Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв). Опоненти: Кузнєцова І. О., доктор 
мистецтвознавства, професор кафедри дизайну інтер’єру 
(ННІ аеропортів Національного авіаційного університету); 
Яремчук О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафе-
дри рисунка та живопису (Київський національний універ-
ситет будівництва і архітектури). (356/5)

Будяк Вікторія Валеріївна, викладач кафедри дизай-
ну Черкаського державного технологічного університету: 
«Гламур в дизайні костюма кінця XIX – початку XX століт-
тя» (17.00.07 – дизайн). Спецрада К 64.109.01 у Харків-
ській державній академії дизайну і мистецтв МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8; тел. (057) 706-21-
03). Науковий керівник – Лагода О. М., кандидат мисте-
цтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну (Чер-
каський державний технологічний університет). Опонен-
ти: Кузнєцова І. О., доктор мистецтвознавства, професор 
кафедри дизайну інтер’єру ННІ аеропортів (Національний 
авіаційний університет); Баннова І. М., кандидат тех. наук, 
доцент, професор кафедри дизайну (Хмельницький націо-
нальний університет). (357/5)

Кудрявцева Катерина Петрівна, тимчасово не працює: 
«Структура композиції в українському станковому живо-
писі (кінець XIX – початок XX століття)» (17.00.05 – обра-
зотворче мистецтво). Спецрада К 26.103.02 у Національній 
академії образотворчого мистецтва і архітектури Мініс-
терства культури України (04053, м. Київ, Вознесенський 
узвіз, 20; тел. (044) 272-15-40). Науковий керівник – Федо-
рук О. К., доктор мистецтвознавства, професор, провідний 
науковий співробітник відділу візуальних практик (Інсти-
тут проблем сучасного мистецтва НАН України). Опоненти: 
Тарасенко О. А., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри образотворчого мистецтва (Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського); Міщенко І. І., кандидат мистецтвознав-
ства, доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи (На-
ціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 
(384/5)

Назаркевич Євгенія Петрівна, асистент кафедри ерго-
номіки та проектування одягу факультету дизайну Київ-
ського національного університету технологій та дизайну: 
«Стереозображення в графічному дизайні: ґенеза, ево-
люція, сучасні тенденції» (17.00.07 – дизайн). Спецрада Д 
26.102.07 у Київському національному університеті техно-
логій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данчен-
ка, 2; тел. (044) 256-84-23, факс (044) 280-05-12). Науко-
вий керівник – Шандренко О. М., доцент кафедри дизайну 
та технологій (Київський національний університет культу-
ри і мистецтв). Опоненти: Михайлова Р. Д., професор ка-
федри дизайну інтер’єру і меблів (Київський національний 
університет технологій та дизайну); Стасенко В. В., канди-
дат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни, завідувач кафедри графічного дизайну та мистецтва 
книги (Українська академія друкарства). (396/5)

Одрехівський Василь Володимирович, викладач кафе-
дри монументально-декоративної скульптури Львівської 
національної академії мистецтв: «Українська скульпту-
ра кінця XX – початку XXI століття: трансформації мону-
ментального формотворення» (17.00.05 – образотворче 
мистецтво). Спецрада К 26.103.02 у Національній акаде-
мії образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства 
культури України (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 20; 
тел. (044) 272-15-40). Науковий керівник – Яців Р. М., кан-
дидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової 
роботи (Львівська національна академія мистецтв). Опо-
ненти: Федорук О. К., доктор мистецтвознавства, профе-
сор, провідний науковий співробітник відділу візуальних 
практик (Інститут проблем сучасного мистецтва НАН Укра-
їни); Жишкович В. І., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства 
(Інститут народознавства НАН України). (448/5)

Ці Мінвей, аспірант кафедри інтерпретології та аналізу 
музики Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського: «Жанрово-стильові пріоритети 
професійної підготовки вокалістів Китаю на етапі глобалі-
зації» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 64.871.01 
у Харківському національному університеті мистецтв імені 
І. П. Котляревського Міністерства культури України (61003, 
м. Харків, майдан Конституції, 11/13; тел. (057) 731-10-
95). Науковий керівник – Шаповалова Л. В., доктор мисте-
цтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології 
та аналізу музики (Харківський національний університет 
мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культу-
ри України). Опоненти: Терещенко А. К., доктор мисте-
цтвознавства, професор, член-кореспондент Національної 
академії мистецтв України, професор кафедри музичного 
виховання (Київський національний університет театру, кіно 
і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Міністерства куль-
тури України); Гіголаєва-Юрченко В. О., кандидат мисте-
цтвознавства, солістка-вокалістка (КП «Харківська обласна 
філармонія» Харківської облради). (449/5)
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Стрілець Валерій Федорович, старший викладач ка-
федри дизайну і технологій Київського національного 
університету культури і мистецтв: «Дизайн меблів цивіль-
них приміщень: тенденції розвитку» (17.00.07 – дизайн). 
Спецрада К 26.807.03 у Київському національному універ-
ситеті культури і мистецтв Міністерства культури України 
(01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). 
Науковий керівник – Абизов В. А., доктор архітектури, 
професор, професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів 
(Київський національний університет технологій та дизай-
ну). Опоненти: Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри дизайну та основ архітек-
тури (Національний університет «Львівська політехніка»); 
Мигаль С. П., кандидат архітектури, доцент, професор ка-
федри дизайну (Національний лісотехнічний університет 
України). (513/5)

Шмегельська Юлія Василівна, викладач кафедри ін-
дустрії моди Київського національного університету куль-
тури і мистецтв: «Біонічне формоутворення в жіночих 
зачісках початку XXI століття» (17.00.07 – дизайн). Спец-
рада К 26.807.03 у Київському національному університеті 
культури і мистецтв Міністерства культури України (01601, 
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-98-33). Науковий 
керівник – Дихнич Л. П., кандидат істор. наук, доцент, до-
цент кафедри індустрії моди (Київський національний уні-
верситет культури і мистецтв). Опоненти: Кротова Т. Ф., 
доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри 
художнього моделювання костюма (Київський національ-
ний університет технологій та дизайну); Дерман Л. М., кан-
дидат філософ. наук, старший викладач кафедри дизайну 
та реклами (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). (514/5)

АРХІТЕКТУРА
Ясінський Максим Романович, асистент кафедри 

архітектури та реставрації Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Відтворення кварталів житло-
вої забудови центральних частин малих історичних міст» 
(18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архі-
тектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національному універси-
теті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий керів-
ник – Бевз М. В., доктор архітектури, професор, завідувач 
кафедри архітектури та реставрації (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка»). Опоненти: Ричков П. А., 
доктор архітектури, професор кафедри архітектури та се-
редовищного дизайну (Національний університет водного 
господарства та природокористування); Прибєга Л. В., 
кандидат архітектури, професор, завідувач кафедри тео-
рії, історії архітектури та синтезу мистецтв (Національна 
академія образотворчого мистецтва і архітектури). (383/5)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Процик Любов Сергіївна, практичний психолог школи 

І – ІІІ ступенів № 58, м. Київ: «Особливості реалізації меха-
нізмів психологічного захисту інтелектуально обдаровани-

ми підлітками» (19.00.07 – педагогічна та вікова психоло-
гія). Спецрада Д 26.053.10 у Національному педагогічному 
університеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий ке-
рівник – Приходько Ю. О., доктор психол. наук, професор, 
професор кафедри психології і педагогіки (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опо-
ненти: Павелків Р. В., доктор психол. наук, професор, пер-
ший проректор, завідувач кафедри вікової та педагогічної 
психології (Рівненський державний гуманітарний універ-
ситет); Музика О. Л., кандидат психол. наук, професор, 
завідувач лабораторії психології обдарованості (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). (113/5)

Больман Світлана Юріївна, тимчасово не працює: 
«Психологічні особливості взаємовпливу почуття сорому 
та самоставлення особистості» (19.00.01 – загальна пси-
хологія, історія психології). Спецрада Д 26.001.26 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Кирилен-
ко Т. С., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри 
загальної психології (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Сердюк Л. З., доктор 
психол. наук, професор, завідувач лабораторії особистості 
імені П. Р. Чамати (Інститут психології імені Г. С. Костю-
ка НАПН України); Цілинко І. О., кандидат психол. наук, 
доцент кафедри практичної психології (Херсонський дер-
жавний університет). (151/5)

Стріха Сергій Володимирович, старший викладач ка-
федри вогневої та спеціальної фізичної підготовки Інсти-
туту кримінально-виконавчої служби:  «Індивідуальні осо-
бливості майбутніх психологів пенітенціарних установ як 
чинники їх професійного зростання» (19.00.09 – психоло-
гія діяльності в особливих умовах). Спецрада К 70.705.02 
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 – Матеюк О. А., доктор психол. наук, про-
фесор, професор кафедри психології та морально-психо-
логічного забезпечення (Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельниць-
кого). Опоненти: Ковальчук З. Я., доктор психол. наук, 
професор, заступник декана факультету (Львівський дер-
жавний університет внутрішніх справ); Макаревич О. П., 
кандидат психол. наук, доцент, завідувач обласного мето-
дичного кабінету (Навчально-методичний центр цивільно-
го захисту та безпеки життєдіяльності Київської області). 
(217/5)

Донченко Ольга Сергіївна, асистент кафедри при-
кладної психології та логопедії Бердянського державно-
го педагогічного університету: «Розвиток професійної 
креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти засобами арт-терапії» (19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія). Спецрада Д 26.053.10 у Національ-
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ному педагогічному університеті імені М. П. Драгомано-
ва МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; 
тел. 234-11-08). Науковий керівник – Старинська О. В., 
кандидат психол. наук, доцент, докторант кафедри 
психокорекційної педагогіки (Національний педагогіч-
ний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Біла І. М., доктор психол. наук, професор, вчений секре-
тар Відділення психології, вікової фізіології та дефекто-
логії НАПН України; Дятленко Н. М., кандидат психол. 
наук, доцент, доцент кафедри методики та психології 
дошкільної і початкової освіти (Київський університет 
імені Бориса Грінченка). (363/5)

Лісовенко Анна Федорівна, аспірант кафедри за-
гальної та диференціальної психології ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського»: «Індивідуально-психологічні осо-
бливості переживання почуття заздрощів» (19.00.01 – 
загальна психологія, історія психології). 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 – Саннікова О. П., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри за-
гальної та диференціальної психології (ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського»). Опоненти: Титаренко Т. М., доктор 
психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН Укра-
їни, завідувач лабораторії соціальної психології особис-
тості (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України); Бикова С. В., кандидат психол. наук, доцент, до-
цент кафедри філософії, політології, психології та права 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури 
МОН України). (367/5)

Шахвердова Алла Петрівна, методист-психолог ра-
йонного методичного кабінету відділу освіти Ульяновської 
райдержадміністрації: «Психологічний супровід соціаль-
ної адаптації студентів-першокурсників до умов навчання 
у вищому навчальному закладі» (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. Ста-
ропортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). Науковий 
керівник – Хмель Н. Д., кандидат психол. наук, доцент, 
декан соціально-гуманітарного факультету (ДЗ «Півден-
ноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Рибалка В. В., доктор 
психол. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу психології праці (Інститут педагогічної освіти і осві-
ти дорослих НАПН України); Поденко А. В., кандидат пси-
хол. наук, доцент, доцент кафедри практичної психології 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди МОН України). (368/5)

Аксенченко Кристина Борисівна, викладач психології 
Сєвєродонецького інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 

академія управління персоналом» МОН України: «Соціаль-
но-психологічні чинники професійної реадаптації безро-
бітних в умовах сучасного соціуму» (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 – Завацька Н. Є., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри практичної психології 
та соціальної роботи (Східноукраїнський національний уні-
верситет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: 
Ковальчук З. Я., доктор психол. наук, професор, профе-
сор кафедри психології (Львівський державний універси-
тет внутрішніх справ); Афанасенко Л. А., кандидат психол. 
наук, доцент кафедри соціальної роботи і психології (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України МОН України). (369/5)

Візнюк Юлія Миколаївна, старший викладач психоло-
гії Волинського інституту імені В’ячеслава Липинського 
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персо-
налом» МОН України: «Самоприйняття як чинник розви-
тку соціальної ідентичності особистості в умовах сімейної 
депривації» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукра-
їнському національному університеті імені Володимира 
Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Цен-
тральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керів-
ник – Гошовський Я. О., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри педагогічної та вікової психології (Схід-
ноєвропейський національний університет імені Лесі Укра-
їнки МОН України). Опоненти: Тоба М. В., доктор психол. 
наук, професор, професор кафедри практичної психоло-
гії та соціальної роботи (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля МОН України); Боя-
рин Л. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри педа-
гогіки, психології та теорії управління освітою (Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
МОН України). (371/5)

Катасанов Олексій Михайлович, асистент кафедри 
психології та соціології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля МОН України: «Со-
ціально-психологічні особливості формування конфлік-
тологічної компетентності особистості в критичні періоди 
її розвитку» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукра-
їнському національному університеті імені Володимира 
Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Цен-
тральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – 
Бохонкова Ю. О., доктор психол. наук, професор, завіду-
вач кафедри психології та соціології (Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля МОН 
України). Опоненти: Блинова О. Є., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної та соціальної пси-
хології (Херсонський державний університет МОН Украї-
ни); Борець Ю. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри 
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психології (Академія державної пенітенціарної служби). 
(373/5)

Міщенко Наталія Василівна, старший викладач кафе-
дри іноземних мов факультету маркетингу ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України: «Психологічні особливості сис-
темної соціальної підтримки осіб з кризовими станами в 
умовах життєвих змін» (19.00.05 – соціальна психологія; 
психологія соціальної роботи). Спецрада Д 29.051.11 у 
Східноукраїнському національному університеті імені Во-
лодимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, 
просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий 
керівник – Завацька Н. Є., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри практичної психології та соціальної ро-
боти (Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля МОН України). Опоненти: Ващенко І. В., 
доктор психол. наук, професор, професор кафедри за-
гальної психології (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України); Журба А. М., канди-
дат психол. наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін (Донбаський державний технічний університет 
МОН України, м. Лисичанськ). (375/5)

Морозова Олена Володимирівна, старший викладач ка-
федри практичної психології та соціальної роботи Східно-
українського національного університету імені Володими-
ра Даля МОН України: «Структурно-динамічні особливості 
та соціально-психологічні засоби корекції неконструктив-
них життєвих стратегій подружжя» (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 – Завацька Н. Є., доктор психол. 
наук, професор, завідувач кафедри практичної психології 
та соціальної роботи (Східноукраїнський національний уні-
верситет імені Володимира Даля МОН України). Опоненти: 
Пілецька Л. С., доктор психол. наук, професор, професор 
кафедри соціальної психології (Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника МОН Украї-
ни); Літвінова О. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент 
кафедри психології, педагогіки та філософії (Кременчуць-
кий національний університет імені Михайла Остроград-
ського МОН України). (377/5)

Шелестова Олена Вікторівна, практичний психолог 
Територіального медичного об’єднання «ПСИХІАТРІЯ» 
у м. Києві: «Медико-психологічні чинники розладів вій-
ськово-професійної адаптації військовослужбовців» 
(19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 26.453.02 
в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН Укра-
їни (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-33-20). 
Науковий керівник – Кокун О. М., доктор психол. наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, заступ-
ник директора з науково-інноваційної роботи (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). Опоненти: 

Харченко Д. М., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри психології (Черкаський національний універси-
тет імені Богдана Хмельницького МОН України); Мухаров-
ська І. Р., доктор мед. наук, асистент кафедри медичної 
психології, психосоматичної медицини і психотерапії (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (385/5)

Шостя Інна Володимирівна, викладач психології Сє-
вєродонецького інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персоналом» МОН України: «Соці-
ально-психологічні засади формування комунікативної 
компетентності майбутніх лікарів у системі вищої освіти» 
(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. Центральний, 
59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Заваць-
ка Н. Є., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри практичної психології та соціальної роботи (Східно-
український національний університет імені Володимира 
Даля МОН України). Опоненти: Борисюк А. С., доктор пси-
хол. наук, професор, завідувач кафедри психології та фі-
лософії (Буковинський державний медичний університет 
МОЗ України); Боярин Л. В., кандидат психол. наук, доцент 
кафедри педагогіки, психології та теорії управління осві-
тою (Інститут післядипломної педагогічної освіти Черні-
вецької області МОН України). (390/5)

Плескач Богдан Володимирович, науковий співробіт-
ник лабораторії консультативної психології та психотера-
пії Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України: 
«Особливості внутрішньоособистісного конфлікту в онко-
гематологічних хворих» (19.00.04 – медична психологія). 
Спецрада Д 26.453.02 в Інституті психології імені Г. С. Кос-
тюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; 
тел. 288-33-20). Науковий керівник – Кісарчук З. Г., канди-
дат психол. наук, старший науковий співробітник, завіду-
вач лабораторії консультативної психології та психотерапії 
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). 
Опоненти: Харченко Є. М., доктор мед. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу соціальної та 
клінічної наркології (Український НДІ соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України); Дем’яненко Ю. О., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психології 
(Академія державної пенітенціарної служби). (398/5)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Козловська Юлія Ігорівна, старший лаборант з ви-

щою освітою кафедри міжнародних відносин Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова: «Полі-
тика США щодо регіону Західні Балкани в постбіполяр-
ний період» (23.00.04 – політичні проблеми міжнародних 
систем та глобального розвитку). Спецрада Д 26.001.29 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бру-
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силовська О. І., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародних відносин (Одеський національ-
ний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Ржев-
ська Н. Ф., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри 
міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 
(ННІ міжнародних відносин Національного авіаційного 
університету); Терещук В. І., кандидат політ. наук, доцент, 
докторант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
політики (Чорноморський національний університет імені 
Петра Могили МОН України). (150/5)

Шапошніков Антін Олегович, менеджер проектів ТОВ 
«Сі Еф Сі Консалтинг Компані»: «Квазідержава як фено-
мен сучасної політики» (23.00.02 – політичні інститути та 
процеси). Спецрада Д 26.001.41 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-
31-41). Науковий керівник – Постригань Г. Ф., кандидат 
філософ. наук, доцент, доцент кафедри політичних наук 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Мироненко П. В., доктор політ. наук, 
президент (Громадська організація «Академія політичних 
наук»); Косілова О. І., кандидат політ. наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та історії держави і права (Національна 
академія Служби безпеки України). (201/5)

Воробйова Ганна Юріївна, редактор Інформаційного 
агенства «Крапка»: «Особливості використання політич-
них метафор» (23.00.02 – політичні інститути та проце-
си). Спецрада Д 26.001.41 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Батрименко О. В., доктор політ. наук, 
професор, професор кафедри політології (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). Опонен-
ти: Бебик В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та 
соціальних комунікацій (Університет «Україна»); Чорно-
ус А. В., кандидат політ. наук, науковий співробітник НАН 
України. (359/5)

Дідух Лілія Віталіївна, начальник відділу маркетингу 
в соціальних мережах політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИИ 
БЛОК»: «Становлення та розвиток технократизму як на-
пряму політичної думки XX століття» (23.00.01 – теорія та 
історія політичної думки). Спецрада Д 26.001.41 у Київсько-
му національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Батрименко О. В., 
доктор політ. наук, професор, професор кафедри політоло-
гії (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Третяк О. А., доктор політ. наук, доцент, 
завідувач кафедри політології (Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара); Донська А. Г., кандидат 
політ. наук, викладач кафедри соціології (Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського»). (360/5)

Іванова Ілона Ігорівна, спеціаліст сектору зв’язків з 
громадськістю Головного територіального управління юс-
тиції у Київській області: «Неокорпоративізм у політичній 
практиці Скандинавських країн» (23.00.02 – політичні ін-
ститути та процеси). Спецрада Д 26.001.41 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Цвих В. Ф., доктор 
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Зеленько Г. І., доктор політ. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу теоретичних 
і прикладних проблем політології (Інститут політичних 
і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН 
України); Петренко К. М., кандидат політ. наук, керівник 
(ГО «Міжнародна асоціація «Вільна Україна»). (361/5)

Бульдович Павло Віталійович, в. о. начальника секто-
ру зв’язків з громадськістю Головного територіального 
управління юстиції у Київській області: «Методологія нео-
інституціонального підходу в сучасній політичній науці» 
(23.00.01 – теорія та історія політичної науки). Спецрада 
Д 26.001.41 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 – Шляхтун П. П., доктор філософ. наук, професор 
кафедри політичних наук, завідувач кафедри політичних 
наук (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Головатий М. Ф., доктор політ. наук, 
професор, проректор з наукової і виховної роботи (Міжре-
гіональна академія управління персоналом); Калінін В. Ю., 
кандидат політ. наук, інформаційний менеджер кластеру 
з питань води і санітарії Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
(362/5)

Джус Олександр Анатолійович, викладач кафедри вій-
ськової психології та політології Військового інституту Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка: «Міжнародне військове партнерство та його роль у за-
безпеченні державного суверенітету України» (23.00.02 – 
політичні інститути та процеси). Спецрада Д 26.236.01 в 
Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 
279-73-96). Науковий керівник – Горбатенко В. П., доктор 
політ. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу правових проблем політології (Інститут держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: 
Смолянюк В. Ф., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри політології та національної безпеки (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»); Деменко О. Ф., кандидат політ. наук, доцент, 
заступник директора (ННІ гуманітарних наук Університету 
державної фіскальної служби України). (397/5)

Попова Наталія Анатоліївна, аспірант третього року на-
вчання з відривом від виробництва Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича: «Відносини 
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Україна – ЄС у контексті сучасних процесів європеїзації» 
(23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівець-
кому національному університеті імені Юрія Федьковича 
МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, 
факультет історії, політології та міжнародних відносин; 
тел. (0372) 52-49-00). Науковий керівник – Струтин-
ський В. Є., кандидат філософ. наук, доцент, доцент ка-
федри міжнародних відносин (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича МОН України). Опо-
ненти: Перепелиця Г. М., доктор політ. наук, професор, 
професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої 
політики (Інститут міжнародних відносин Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка МОН 
України); Бурейко Н. М., кандидат політ. наук, дослідник 
Інституту «Новий коледж Європи» (м. Бухарест, Румунія). 
(399/5)

Прихненко Максим Іванович, асистент кафедри між-
народних відносин і зовнішньої політики Донецького на-
ціонального університету імені Василя Стуса, м. Вінниця: 
«Вплив моделі лідерства Тоні Блера на зовнішню полі-
тику Великої Британії» (23.00.04 – політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку). Спецрада 
Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-10). Науковий 
керівник – Теміров Ю. Т., кандидат істор. наук, доцент, 
доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої по-
літики (Донецький національний університет імені Васи-
ля Стуса МОН України). Опоненти: Федуняк С. Г., доктор 
політ. наук, професор, професор кафедри міжнародних 
відносин (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича МОН України); Міхавчук Л. Ф., кан-
дидат політ. наук, HR-менеджер (Компанія «Джофер»). 
(400/5)

Дирда Антоніна Олександрівна, помічник керівни-
ка ТОВ «Пролайт Аутомейшн»: «Еволюція нейтралітету 
у зовнішній політиці європейських держав (на прикладі 
Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії)» (23.00.04 – полі-
тичні проблеми міжнародних систем та глобального роз-
витку). Спецрада Д 26.001.29 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Ігнатьєв П. М., доктор політ. наук, 
професор, професор кафедри країнознавства (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Нагорняк М. М., доктор політ. наук, професор, про-
фесор кафедри міжнародних відносин (Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника); Ше-
лест Г. В., кандидат політ. наук, член правління (Рада зо-
внішньої політики «Українська Призма»). (524/5)

Петров Антон Михайлович, помічник-консультант на-
родного депутата України, Апарат Верховної Ради Украї-
ни: «Криза як чинник політичної модернізації України» 

(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 
26.001.41 у Київському національному університеті іме-
ні Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Губерський С. А., кандидат філософ. наук, 
доцент, доцент кафедри політології (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Латигіна Н. А., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри філософських та соціальних наук (Київський 
національний торговельно-економічний університет); Да-
цюк А. В., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри 
глобалістики, євроінтеграції та управління національною 
безпекою (Національна академія державного управління 
при Президентові України). (573/5)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Назаркевич Лілія Ігорівна, викладач кафедри теорії 

і методики фізичної культури Львівського державно-
го університету фізичної культури: «Структура і зміст 
фізкультурно-оздоровчих занять з плавання для дітей 
молодшого дошкільного віку» (24.00.02 – фізична куль-
тура, фізичне виховання різних груп населення). Спецра-
да Д 35.829.01 у Львівському державному університеті 
фізичної культури МОН України (79007, м. Львів, вул. 
Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий ке-
рівник – Линець М. М., кандидат пед. наук, професор, 
професор кафедри теорії спорту та фізичної культури 
(Львівський державний університет фізичної культури). 
Опоненти: Москаленко Н. В., доктор наук з фіз. вихован-
ня та спорту, професор, проректор з наукової діяльності 
(Придніпровська державна академія фізичної культури і 
спорту); Хрипко І. В., кандидат наук з фіз. виховання та 
спорту, старший викладач кафедри здоров’я, фітнесу та 
рекреації (Національний університет фізичного вихован-
ня і спорту України). (142/5)

Єфремова Анжеліка Яковлівна, старший викладач 
кафедри фізичного виховання та спорту Українського 
державного університету залізничного транспорту: «Об-
ґрунтування змісту та організації професійно-прикладної 
фізичної підготовки майбутніх інженерів-електриків заліз-
ничного транспорту» (24.00.02 – фізична культура, фізич-
не виховання різних груп населення). Спецрада Д 35.829.01 
у Львівському державному університеті фізичної культури 
МОН України (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. 
(032) 255-32-01). Науковий керівник – Шестерова Л. Є., 
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, прорек-
тор з науково-педагогічної роботи (Харківська державна 
академія фізичної культури). Опоненти: Романчук С. В., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, началь-
ник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту (Національна академія сухопутних 
військ імені гетьмана Петра  Сагайдачного); Римик Р. В., 
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент 
кафедри спортивно-педагогічних дисциплін (ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника»). (153/5)
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Бойко Ірина Андріївна, старший викладач кафедри фі-
зичного виховання ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»: «Добровольча діяльність в олім-
пійському спорті» (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 – Радченко Л. О., кандидат наук з фіз. 
виховання та спорту, доцент, доцент кафедри історії та 
теорії олімпійського спорту (Національний університет 
фізичного виховання і спорту України). Опоненти: Томен-
ко О. А., доктор наук з фіз. виховання та спорту, профе-
сор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної куль-
тури (Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка); Коваленко Н. П., кандидат наук з фіз. 
виховання та спорту, виконавчий директор (Національний 
олімпійський комітет України). (270/5)

Ричок Тетяна Миколаївна, викладач кафедри біомеха-
ніки та спортивної метрології Національного університету 
фізичного виховання і спорту України: «Корекція показ-
ників фізичного стану школярів з вадами слуху засобами 
туристського багатоборства» (24.00.02 – фізична культу-
ра, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада 
Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного ви-
ховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ, вул. 
Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – 
Кашуба В. О., доктор наук з фіз. виховання та спорту, про-
фесор, професор кафедри біомеханіки та спортивної ме-
трології (Національний університет фізичного виховання 
і спорту України). Опоненти: Альошина А. І., доктор наук 
з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
спортивно-масової та туристичної роботи (Східноєвро-
пейський національний університет імені Лесі Українки); 
Савлюк С. П., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, 
доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного вихо-
вання (Рівненський державний гуманітарний університет). 
(271/5)

Джафар Тайсір Мохаммад Аль-Куран, тимчасово не 
працює: «Фізична реабілітація після інтрамедулярного 
остеосинтезу у спортсменів з діафізарними переломами 
кісток гомілки» (24.00.03 – фізична реабілітація). Спец-
рада Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий ке-
рівник – Ніканоров О. К., доктор наук з фіз. виховання та 
спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабілітації 
(Національний університет фізичного виховання і спорту 
України). 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); 
Корягін В. М., доктор пед. наук, доктор наук з фіз. вихо-
вання та спорту, професор, завідувач кафедри фізичного 
виховання (Національний університет «Львівська політех-
ніка»). (272/5)

Кун Сянлінь, тимчасово не працює: «Підвищення ро-
ботоздатності кваліфікованих спортсменів-веслярів засо-
бами спеціальної фізичної підготовки в умовах наростаю-
чого стомлення» (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 – Дяченко А. Ю., доктор наук з фіз. ви-
ховання та спорту, професор, завідувач кафедри водних 
видів спорту (Національний університет фізичного вихо-
вання і спорту України). Опоненти: Коваленко С. О., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіо-
логії та фізичної реабілітації (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького); Павлік А. І., 
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач лабораторії діагностики функціонального стану 
спортсменів (Державний НДІ фізичної культури і спорту 
Міністерства молоді та спорту України). (274/5)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Молошна Олена Леонідівна, аспірант Інституту законо-

давства Верховної Ради України: «Удосконалення держав-
но-службових відносин в системі публічного управління» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 26.867.03 в Інституті законодавства Верховної Ради 
України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 
235-96-01). Науковий керівник – Родченко Л. М., доктор 
наук з держ. управління, професор, проректор з науко-
вої роботи (ВНЗ «Східноєвропейський слов’янський уні-
верситет»). Опоненти: Довгань В. І., доктор наук з держ. 
управління, доцент, головний науковий співробітник НДВ 
(Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького); Гнидюк Н. А., кан-
дидат наук з держ. управління, радник міністра Міністер-
ства юстиції України. (80/5)

Бунчук Микола Миколайович, військовослужбовець 
в/ч К 1410: «Фінансово-економічний механізм формуван-
ня та реалізації державної політики протидії тероризму» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 26.810.02 у Національній академії державного управлін-
ня при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона 
Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-61). Науковий керівник – Роз-
путенко І. В., доктор наук з держ. управління, професор, 
директор Інституту публічного управління та адміністру-
вання (Національна академія державного управління при 
Президентові України). Опоненти: Терент’єва А. В., доктор 
наук з держ. управління, професор, завідувач кафедри 
державної служби, управління та навчання за міжнарод-
ними проектами (Інститут державного управління у сфері 
цивільного захисту); Баранов О. П., кандидат наук з дер-
жавного управління. (275/5)

Савенок Вячеслав Володимирович, голова Вишгород-
ської райдержадміністрації: «Модернізація системи публіч-
ної влади в адміністративному районі України» (25.00.04 – 
місцеве самоврядування). Спецрада Д 26.810.02 у Націо-
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нальній академії державного управління при Президентові 
України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 
481-21-61). Науковий керівник – Васильєва О. І., доктор 
наук з держ. управління, професор, професор кафедри 
публічного управління та публічної служби (Національна 
академія державного управління при Президентові Украї-
ни). Опоненти: Грищенко І. М., доктор наук з держ. управ-
ління, доцент, професор кафедри публічного управління 
та менеджменту інноваційної діяльності (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Шарий В. І., доктор наук з держ. управління, завідувач ка-
федри державної служби, публічного адміністрування та 
політології (ННІ економіки і права Черкаського національ-
ного університету імені Богдана Хмельницького). (277/5)

Баюк Микола Іванович, директор Хмельницького цен-
тру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державного влади, органів місцевого самовряду-
вання, керівників державних підприємств, установ і ор-
ганізацій: «Формування та реалізація політики державної 
безпеки в гуманітарній сфері України» (25.00.05 – держав-
не управління у сфері державної безпеки та охорони гро-
мадського порядку). Спецрада К 70.895.01 у Хмельниць-
кому університеті управління та права (29000, м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). 
Науковий керівник – Гасюк І. Л., доктор наук з держ. управ-
ління, професор, головний науковий співробітник відді-
лу з питань законотворчості та наукових експертиз НДЧ 
(Хмельницький університет управління та права). Опонен-
ти: Серьогін С. М., доктор наук з держ. управління, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, директор 
(Дніпропетровський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління 
при Президентові України); Канавець М. В., кандидат наук 
з держ. управління, директор Центру адаптації державної 
служби до стандартів Європейського Союзу (Національне 
агентство України з питань державної служби). (305/5)

Вичалківська Юлія Сергіївна, тимчасово не працює: 
«Механізми демократичного цивільного контролю над 
сектором безпеки і оборони України» (25.00.05 – держав-
не управління у сфері державної безпеки та охорони гро-
мадського порядку). Спецрада К 70.895.01 у Хмельниць-
кому університеті управління та права (29000, м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). 
Науковий керівник – Сіцінський А. С., доктор наук з держ. 
управління, професор, завідувач НДЧ (Хмельницький уні-
верситет управління та права). Опоненти: Андрієнко М. В., 
доктор наук з держ. управління, доцент, начальник НДЦ 
заходів цивільного захисту (Український НДІ цивільного 
захисту); Твердохліб О. С., кандидат наук з держ. управлін-
ня, доцент кафедри інформаційної політики та цифрових 
технологій (Національна академія державного управління 
при Президентові України). (306/5)

Усаченко Олександр Олександрович, аспірант Між-
регіональної академії управління персоналом: «Розви-

ток системи базових механізмів державного управління» 
(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 – Червякова О. В., док-
тор наук з держ. управління, доцент, професор кафедри 
публічного адміністрування ННІ міжнародних відносин 
і соціальних наук (Міжрегіональна академія управління 
персоналом). Опоненти: Попов С. А., доктор наук з держ. 
управління, професор, завідувач кафедри гуманітарних 
та соціально-політичних наук (Одеський регіональний ін-
ститут Національної академії державного управління при 
Президентові України); Драган І. О., доктор наук з держ. 
управління, старший науковий співробітник, професор ка-
федри економічної безпеки, публічного управління та ад-
міністрування (Житомирський державний технологічний 
університет МОН України). (575/5)

Сітарський Сергій Миколайович, науковий співробіт-
ник відділу організації фундаментальних та прикладних 
досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових 
досліджень Національної академії державного управ-
лінння при Президентові України: «Інституціоналізація 
діяльності органів державної влади щодо врегулювання 
політичних конфліктів у контексті національної безпеки 
України» (25.00.01 – теорія та історія державного управ-
ління). Спецрада Д 26.810.01 у Національній академії 
державного управління при Президентові України (03680, 
м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20; тел. (044) 481-21-51). На-
уковий керівник – Плахотнюк Н. Г., кандидат юрид. наук, 
доцент, завідувач кафедри державознавства і права (На-
ціональна академія державного управління при Президен-
тові України). Опоненти: Крюков О. І., доктор наук з держ. 
управління, професор, професор кафедри публічного 
адміністрування в сфері цивільного захисту Навчально-
науково-виробничого центру (Національний університет 
цивільного захисту України); Зозуля О. С., кандидат наук 
з держ. управління, старший науковий співробітник (НДЦ 
гуманітарних проблем Збройних сил України). (578/5)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Гродська Еліна Борисівна, старший викладач кафе-

дри іноземних мов Одеського національного політехніч-
ного університету: «Формування та збереження культур-
ної ідентичності української діаспори у сучасній Іспанії» 
(26.00.01 – теорія та історія культури – культурологія). 
Спецрада Д 26.005.02 у Національній музичній академії 
України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11; тел. 
(044) 270-51-38). Науковий керівник – Королькова О. В., 
кандидат філол. наук, доцент кафедри культурології, 
мистецтвознавства та філософії культури (Одеський на-
ціональний політехнічний університет МОН України). Опо-
ненти: Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор, 
завідувач кафедри культурології та культурно-мистецьких 
проектів (Національна академія керівних кадрів культури 
і мистецтв Міністерства культури України); Лисенко Л. В., 
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кандидат культурології, старший викладач кафедри мов 
(Національна музична академія України імені П. І. Чайков-
ського Міністерства культури України). (209/5)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Іщенко Анастасія Іванівна, тимчасово не працює: «Іс-

торія українського телебачення: виникнення телевізій-
них професій та апробація жанрів екранного мистецтва» 
(27.00.04 – теорія та історія журналістики). Спецрада Д 
26.001.34 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64/13; тел. (044) 448-44-45). Науковий ке-
рівник – Гоян В. В., доктор наук із соц. комунікацій, про-
фесор кафедри кіно і телемистецтва (Інститут журналіс-
тики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Пенчук І. Л., доктор наук із соц. 
комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики, 
реклами та соціальних комунікацій (Класичний приватний 
університет); Бабенко В. В., кандидат наук із соц. комуніка-
цій, доцент, завідувач кафедри журналістики (Український 
католицький університет). (92/5)

Вялкова Ірина Олександрівна, старший викладач 
кафедри соціальних комунікацій Маріупольського дер-
жавного університету: «Преса Донецької області пе-
ріоду незалежності України: проблематика, типологія 
(1991 – 2012 pp.)» (27.00.04 – теорія та історія журна-
лістики). Спецрада К 35.051.24 у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-
47-51). Науковий керівник – Безчотнікова С. В., доктор 
філол. наук, професор, декан факультету філології та 
масових комунікацій (Маріупольський державний уні-
верситет). Опоненти: Галич В. М., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри державного управління, 
документознавства та інформаційної діяльності (На-
ціональний університет водного господарства та при-
родокористування); Романишин Ю. О., кандидат істор. 
наук, доцент, завідувач відділу періодичних видань імені 
Мар’яна та Іванни Коців (Львівська національна наукова 
бібліотека імені Василя Стефаника НАН України). (157/5)

Давидова Людмила Вікторівна, асистент кафедри 
видавничої справи, редагування, основ журналістики та 
філології Житомирського державного університету імені 
Івана Франка: «Організаційно-структурна і функціональна 
специфіка університетського видавництва» (27.00.05 – те-
орія та історія видавничої справи та редагування). 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). Науковий 
керівник – Теремко В. І., доктор наук із соц. комунікацій, 
доцент, завідувач кафедри видавничої справи та редагу-
вання (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Бессараб А. О., доктор наук із соц. 
комунікацій, доцент кафедри видавничої справи, реда-
гування та української філології (Класичний приватний 

університет); Лоза Г. І., кандидат наук із соц. комунікацій, 
начальник навчально-виробничого відділу видавництва 
«Політехніка» (Національний технічний університет Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського»). (241/5)

Пелипець Мар’яна Іванівна, молодший науковий спів-
робітник відділу наукових досліджень української періо-
дики НДІ пресознавства Львівської національної наукової 
бібліотеки імені Василя Стефаника: «Журналістська та ре-
дакційно-видавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького» 
(27.00.04 – теорія та історія журналістики). Спецрада К 
35.051.24 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універ-
ситетська, 1; тел. (032) 239-47-51). Науковий керівник – 
Сніцарчук Л. В., доктор наук із соц. комунікацій, профе-
сор, заступник генерального директора з наукової роботи 
(Львівська національна наукова бібліотека України імені 
Василя Стефаника), директор НДІ пресознавства. Опонен-
ти: Супрун Л. В., доктор наук із соц. комунікацій, профе-
сор, завідувач кафедри журналістики (Національний уні-
верситет «Острозька академія»); Тарасюк В. Ю., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри журналістики (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»). (432/5)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Книгиницька Оксана Василівна, головний бібліограф 

Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського націо-
нального університету нафти і газу: «Громадсько-політич-
на, військова та науково-педагогічна діяльність Олени Сте-
панів» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 35.051.12 у 
Львівському національному університеті імені Івана Фран-
ка МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 
тел. (032) 239-41-36). Науковий керівник – Качмар В. М., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри новітньої 
історії України імені Михайла Грушевського (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Даниленко В. М., доктор істор. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу історії Укра-
їни другої половини ХХ ст. (Інститут історії України НАН 
України); Попп Р. П., кандидат істор. наук, доцент, доцент 
кафедри історії України (Дрогобицький державний педа-
гогічний університет імені Івана Франка). (579/5)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Лагута Ярослав Миколайович, заступник голови Жи-

томирської облдержадміністрації: «Розвиток корпоратив-
ної соціальної відповідальності підприємств» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 58.052.05 у Тернопіль-
ському національному технічному університеті імені Івана 
Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; 
тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник – Тарасюк Г. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менедж-
менту і туризму (Житомирський державний технологічний 
університет). Опоненти: Череп А. В., доктор екон. наук, 
професор, декан економічного факультету (Запорізький 
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національний університет); Гончар О. І., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки підприємства і 
підприємництва (Хмельницький національний універси-
тет). (576/5)

Михайлов Михайло Сергійович, аспірант Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова: 
«Стратегічне управління інноваційним розвитком регіону 
в умовах перманентних кризових явищ» (08.00.05 – роз-
виток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецра-
да Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових 
технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 
112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Іртище-
ва І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту (Національний університет кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова МОН України). Опоненти: 
Войт С. М., доктор екон. наук, генеральний директор (ДП 
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова», ДКА України); Попадинець Н. М., 
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник відді-
лу регіональної економічної політики (ДУ «Інститут регіо-

нальних досліджень імені М. І. Долішнього» НАН України). 
(582/5)

Криленко Дмитро Володимирович, старший оперупов-
новажений з особливо важливих справ управління вну-
трішньої безпеки територіальних органів ДФС в Одеській 
області: «Стратегічні орієнтири сучасної моделі економіч-
ного зростання Причорноморського регіону в процесі реа-
лізації фіскальної політики» (08.00.05 – розвиток продук-
тивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 41.088.05 
в Одеській національній академії харчових технологій МОН 
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-
32-84). Науковий керівник – Іртищева І. О., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Націо-
нальний університет кораблебудування імені адмірала Ма-
карова МОН України). Опоненти: Танклевська Н. С., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та 
фінансів (Херсонський державний аграрний університет 
МОН України); Суханова А. В., кандидат екон. наук, до-
цент кафедри фінансів (Університет державної фіскальної 
служби України). (584/5)


