
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 68836                                                                                                                     8 (68) СЕРПЕНЬ 2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

ЗМІСТ

Фізико-математичні науки .........................  2

Хімічні науки  ................................................ 2

Біологічні науки   ...........................................3

Технічні науки  .............................................. 3

Сільськогосподарські науки ...................... 11

Історичні науки  .......................................... 13

Економічні науки  ................................. 14, 38

Філософські науки  .................................... 21

Філологічні науки  ...................................... 22

Юридичні науки  ......................................... 23

Педагогічні науки  ...................................... 27

Медичні науки  ........................................... 31

Фармацевтичні науки  ................................ 34

Ветеринарні науки  ..................................... 35

Мистецтвознавство  ................................... 35

Психологічні науки  .................................... 35

Політичні науки .......................................... 37

Культурологія  ............................................ 37

Державне управління  ................................ 37

Соціальні комунікації  ................................ 37

Фізико-математичні науки ........................ 39

Хімічні науки  .............................................. 45

Біологічні науки  ......................................... 48

Геологічні науки  .........................................51

Технічні науки ............................................. 52

Сільськогосподарські науки  ..................... 73

Історичні науки  .......................................... 75 

Економічні науки  ............................... 79, 152

Філософські науки  .................................... 93

Філологічні науки  ...................................... 94

Географічні науки  ..................................... 98

Юридичні науки  ............................... 100, 152

Педагогічні науки  .................................... 111

Медичні науки  ................................. 127, 152

Фармацевтичні науки  .............................. 139

Ветеринарні науки  ................................... 140

Мистецтвознавство  ................................. 142

Архітектура ............................................... 145

Психологічні науки  .................................. 145

Політичні науки ........................................ 149

Фізичне виховання та спорт  ................... 150

Державне управління  .............................. 151

Соціальні комунікації  .............................. 151

Видається з січня 2013 року

Виходить 12 разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 20022-9822Р

від 25 червня 2013 р.

З огляду на офіційний характер видання, 

цілковите або часткове розмноження

будь-яким способом матеріалів, опублікованих 

у Спецвипуску газети «ОСВІТА УКРАЇНИ», 

допускається лише з письмового дозволу 

редакції та з обов’язковим посиланням

на джерело.

За точність викладених у публікації фактів 

відповідає автор, а за зміст рекламних

матеріалів – рекламодавець.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

02094, м. Київ,

вул. Попудренка, 54

тел. (044) 498-10-28

© ДІВП Видавництво «Педагогічна преса», 2018

© Спецвипуск газети «ОСВІТА УКРАЇНИ»



2 СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Бандура Андрій Іванович, доцент кафедри вищої ма-

тематики Івано-Франківського національного університету 
нафти і газу: «Властивості класів голоморфних функцій 
обмеженого індексу» (01.01.01 – математичний аналіз). 
Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному уні-
верситеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. (032) 261-60-48). Науковий 
консультант – Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовір-
ностей (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Фаворов С. Ю., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри фундаментальної матема-
тики (Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна); Савчук В. В., доктор фіз.-мат. наук, старший на-
уковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу теорії функцій (Інститут математики НАН України); 
Боднар Д. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри економічної кібернетики та інформатики (Терно-
пільський національний економічний університет). (241/8)

Жуков Сергій Олександрович, старший науковий спів-
робітник НДІ фізики Одеського національного універси-
тету імені І. І. Мечникова: «Фотоіндуковані фізико-хімічні 
процеси та їх сенсибілізація у мікросистемах “ядро – га-
логеносрібна оболонка”» (01.04.17 – хімічна фізика, фі-
зика горіння та вибуху). Спецрада Д 41.051.01 в Одесько-
му національному університеті імені І. І. Мечникова МОН 
України (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 
723-52-54). Науковий консультант – Тюрин О. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри економічної 
кібернетики та інформаційних технологій (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: 
Свинаренко А. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, про-
фесор кафедри вищої та прикладної математики (Одесь-
кий державний екологічний університет); Пелещак Р. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри за-
гальної фізики (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка); Гохман О. Р., доктор фіз.-
мат. наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики 
(Південноукраїнський державний педагогічний універси-
тет імені К. Д. Ушинського). (268/8)

Степаньян Степан Григорович, старший науковий спів-
робітник відділу молекулярної біофізики Фізико-техніч-
ного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН 
України: «Молекулярна структура конформаційно лабіль-
них біологічних сполук ізольованих в низькотемператур-
них матрицях інертних газів» (01.04.14 – теплофізика та 

молекулярна фізика). Спецрада Д 64.175.03 у Фізико-тех-
нічному інституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна 
НАН України (61103, м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 
340-22-23). Опоненти: Петров Е. Г., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач від-
ділу теорії квантових процесів у наносистемах (Інститут 
теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України); 
Лисецький Л. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, про-
відний науковий співробітник відділу молекулярних та ге-
теро-структурованих матеріалів (Інститут сцинтиляційних 
матеріалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України); 
Дорошенко І. Ю., доктор фіз.-мат. наук, старший науко-
вий співробітник кафедри експериментальної фізики (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). (270/8)

Кизима Олена Анатоліївна, докторант Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка: «Струк-
тура і механізми агрегації та комплексоутворення в рі-
динних системах з фулеренами» (01.04.14 – теплофізика 
та молекулярна фізика; 03.00.02 – біофізика – фізико-
математичні науки). Спецрада 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 консультант – Булавін Л. А., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН Украї-
ни, завідувач кафедри молекулярної фізики (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Говорун Д. М., доктор біол. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, заступник директора з науко-
вої роботи (Інститут молекулярної біології і генетики НАН 
України); Головко М. Ф., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу тео-
рії розчинів (Інститут фізики конденсованих систем НАН 
України); Стржемечний М. О., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, головний науко-
вий співробітник відділу теплових властивостей і струк-
тури твердих тіл та наносистем (Фізико-технічний інсти-
тут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). 
(507/8)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Роїк Олександр Сергійович, доцент кафедри фізичної 

хімії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Атомна структура розплавів алюмінію з 3d ме-
талами (Мn, Fе, Со, Ni, Сu) та кремнієм» (02.00.04 – фізич-
на хімія). Спецрада Д 26.001.03 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-
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31-41). Науковий консультант – Казіміров В. П., доктор 
хім. наук, професор, професор кафедри фізичної хімії 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). Опоненти: Туркевич В. З., доктор хім. 
наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут 
надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України); 
Турчанін М. А., доктор хім. наук, професор, проректор з 
наукової роботи, управління розвитком та міжнародних 
зв’язків (Донбаська державна машинобудівна академія 
МОН України, м. Краматорськ); Мудрий С. І., доктор фіз-
мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики металів 
(Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України). (164/8)

Свердліковська Ольга Сергіївна, доцент кафедри пе-
реробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних мате-
ріалів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологіч-
ний університет» МОН України: «Полімерні четвертинні 
амонієві солі та їх аналоги – іонні рідини нового типу» 
(02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук). Спецрада 
Д 08.078.03 у ДВНЗ «Український державний хіміко-тех-
нологічний університет» МОН України (49005, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 8; тел. (0562) 47-33-79). Науковий кон-
сультант – Бурмістр М. В., доктор хім. наук, професор, 
завідувач кафедри переробки пластмас та фото-, нано- і 
поліграфічних матеріалів (ДВНЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет» МОН України). Опонен-
ти: Пуд О. А., доктор хім. наук, професор, завідувач відді-
лу хімії функціональних матеріалів (Інститут біоорганічної 
хімії та нафтохімії НАН України); Токарев В. С., доктор хім. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
органічної хімії (Національний університет «Львівська по-
літехніка» МОН України); Вретік Л. О., доктор хім. наук, 
доцент, доцент кафедри хімії високомолекулярних сполук 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (379/8)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Панченко Сергій Михайлович, старший науковий 

співробітник Національного природного парку «Деснян-
сько-Старогутський»: «Популяційні аспекти резерватних 
сукцесій в лісах Лівобережного Полісся» (03.00.05 – бо-
таніка). Спецрада 26.215.01 у Національному ботанічному 
саду імені М. М. Гришка НАН України (01014, м. Київ, вул. 
Тімірязєвська, 1; тел. 285-41-05). Опоненти: Булах П. Є., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник відділу ландшафтного будів-
ництва (Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка 
НАН України); Бурда Р. І., доктор біол. наук, професор, 
провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут еволю-
ційної екології НАН України»); Куземко А. А., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН 
України). (334/8)

Шаяхметова Ганна Михайлівна, головний науковий 
співробітник відділу токсикології ДУ «Інститут фармако-

логії та токсикології НАМН України»: «Особливості реалі-
зації побічної дії протитуберкульозних засобів на чоловічу 
репродуктивну функцію та обґрунтування підходів до її 
фармакологічної корекції (експериментальне досліджен-
ня)» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 26.550.01 у 
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14; тел. 456-42-56). 
Опоненти: Бєленічев І. Ф., доктор біол. наук, професор, 
завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури 
(Запорізький державний медичний університет МОЗ Укра-
їни); Посохова К. А., доктор мед. наук, професор, профе-
сор кафедри фармакології з клінічною фармакологією 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Антоненко П. Б., 
доктор мед. наук, професор кафедри загальної та клініч-
ної фармакології (Одеський національний медичний уні-
верситет). (602/8)

Бездєнєжних Наталія Олександрівна, старший науко-
вий співробітник лабораторії модельних систем експери-
ментальної онкології Інституту експериментальної пато-
логії, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН 
України: «Фактор епітеліально-мезенхімального перехо-
ду клітин у пухлинному процесі та чутливості до засобів 
медикаментозної терапії (експериментальне досліджен-
ня)» (14.01.07 – онкологія – біологічні науки). Спецрада 
Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, он-
кології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України 
(03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45; тел. 259-01-83). 
Науковий консультант – Кудрявець Ю. Й., доктор мед. 
наук, професор, завідувач лабораторії модельних систем 
експериментальної онкології (Інститут експериментальної 
патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького 
НАН України). Опоненти: Лісяний М. І., доктор мед. наук, 
професор, член-кореспондент НАМН України, керівник 
відділу нейроімунології (Інститут нейрохірургії імені ака-
деміка А. П. Ромоданова НАМН України); Коровін С. І., 
доктор мед. наук, заступник директора з наукової роботи, 
завідувач відділення пухлин шкіри та м’яких тканин (Ін-
ститут раку МОЗ України); Мінченко Ж. М., доктор біол. 
наук, професор, завідувач лабораторії імуногенетики від-
ділу гематології і трансплантології (ДУ «ННЦ радіаційної 
медицини НАМН України»). (761/8)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Стрілецький Юрій Йосипович, доцент кафедри мето-

дів та приладів контролю якості і сертифікації продукції 
Івано-Франківського національного технічного універси-
тету нафти і газу: «Методи та засоби опрацювання сигна-
лів при дослідженні спектрального імпедансу елементів 
промислових систем» (05.13.05 – комп’ютерні системи 
та компоненти). Спецрада Д 35.052.08 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). На-
уковий консультант – Дунець Р. Б., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних 
систем (Національний університет «Львівська політех-
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ніка» МОН України). Опоненти: Білинський Й. Й., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри електроніки 
(Вінницький національний технічний університет); Опана-
сенко В. М., доктор тех. наук, професор, провідний науко-
вий співробітник відділу мікропроцесорної техніки № 205 
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); 
Яцків В. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
кібербезпеки (Тернопільський національний економічний 
університет МОН України). (21/8)

Левчук Ірина Володимирівна, начальник науково-
методичної лабораторії хроматографічних досліджень 
Науково-дослідного центру випробувань продукції ДП 
«Укрметртестстандарт»: «Науково-методологічні основи 
удосконалення технохімічного контролю сировини і гото-
вої продукції олійножирових виробництв» (05.18.06 – тех-
нологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних 
продуктів). Спецрада Д 64.050.05 у Національному техніч-
ному університеті «Харківський політехнічний інститут» 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. 
707-66-56). Науковий консультант – Демидов І. М., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри технології жирів 
та продуктів бродіння (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: По-
ліщук Г. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
молока та молочних продуктів (Національний університет 
харчових технологій); Пивоваров П. П., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри технології харчування 
(Харківський державний університет харчування та торгів-
лі); Черваков О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, 
жирів і харчової продукції (ДНВЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет»). (54/8)

Шевченко Сергій Анатолійович, доцент кафедри дере-
вооброблювальних технологій та системотехніки лісового 
комплексу Харківського національного технічного універ-
ситету сільського господарства імені Петра Василенка: 
«Концепція підвищення ефективності машиновикористан-
ня в рослинництві технічним обслуговуванням за станом» 
(05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогоспо-
дарського виробництва). Спецрада Д. 64.832.04 у Харків-
ському національному технічному університеті сільського 
господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науко-
вий консультант – Войтов В. А., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри транспортних технологій і логістики 
(Харківський національний технічний університет сільсько-
го господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Кюр-
чев В. М., доктор тех. наук, професор, ректор (Таврійський 
державний агротехнологічний університет); Войтюк В. Д., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного 
сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Аулін В. В., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри експлуатації та ремонту машин (Централь-
ноукраїнський національний технічний університет). (55/8)

Савельєв Сергій Геннадійович, доцент кафедри ру-
дотермічних процесів та ливарного виробництва ДВНЗ 
«Криворізький національний університет»: «Розвиток те-
орії і практики інтенсифікації згрудкування залізорудної 
сировини на основі поліпшення структурно-морфологіч-
них характеристик, масообміну та енергоефективності» 
(05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спе-
ціальних сплавів). Спецрада Д 12.052.01 у ДВНЗ «Приа-
зовський державний технічний університет» МОН України 
(87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7; тел. (0629) 
33-34-16). Науковий консультант – Губін Г. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри рудотермічних про-
цесів та ливарного виробництва (ДВНЗ «Криворізький на-
ціональний університет»). Опоненти: Пазюк М. Ю., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованого 
управління технологічними процесами (Запорізька дер-
жавна інженерна академія); Грищенко С. Г., доктор тех. 
наук, генеральний директор (Центр управління проектами 
в галузі геологічної розвідки, видобутку та переробки ме-
талургійної сировини); Луньов В. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри машин і технологій ливарного 
виробництва (Запорізький національний технічний універ-
ситет МОН України). (178/8)

Гавриш Павло Анатолійович, доцент кафедри «Підйом-
но-транспортні машини» Донбаської державної машино-
будівної академії, м. Краматорськ: «Розвиток наукових за-
сад теорії і практики технології зварювання міді зі сталлю» 
(05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології). 
Спецрада Д 12.052.01 у ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 7; тел. (0629) 33-34-16). Науковий 
консультант – Чигарьов В. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри «Металургія і технологія зварювально-
го виробництва» (ДВНЗ «Приазовський державний тех-
нічний університет»). Опоненти: Максимов С. Ю., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут елек-
трозварювання імені Є. О. Патона НАН України); Квасниць-
кий В. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
зварювання (Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова); Малінов В. Л., доктор тех. наук, 
доцент, інспектор матеріалів і зварювання (Підприємство 
з іноземними інвестиціями ТОВ «Бюро Верітас Україна»). 
(179/8)

Мартиненко Геннадій Юрійович, доцент кафедри ди-
наміки та міцності машин Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут»: «Дина-
міка роторів турбомашин в пасивних і активних магнітних 
підшипниках» (05.02.09 – динаміка та міцність машин). 
Спецрада Д 64.050.10 у Національному технічному універ-
ситеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). 
Науковий консультант – Аврамов К. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач відділу надійності та динамічної міц-
ності (Інститут проблем машинобудування імені А. М. Під-
горного НАН України). Опоненти: Зіньковський А. П., док-
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тор тех. наук, професор, заступник директора з наукової 
роботи (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка 
НАН України); Кузнецов Б. І., доктор тех. наук, професор, 
завідувач відділу проблем управління магнітним полем 
(ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН Украї-
ни»); Симоновський В. І., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри загальної механіки та динаміки машин 
(Сумський державний університет). (189/8)

Автухов Анатолій Кузьмич, директор ННІ післядиплом-
ної освіти Харківського національного технічного універ-
ситету сільського господарства імені Петра Василенка: 
«Науково-технологічні основи структуроутворення для 
підвищення довговічності прокатних валків з хромонікеле-
вого чавуну» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 
64.832.04 у Харківському національному технічному універ-
ситеті сільського господарства імені Петра Василенка МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 
700-38-88). Науковий консультант – Скобло Т. С., доктор 
тех. наук, професор, лауреат Державної премії України, про-
фесор кафедри технологічних систем ремонтного вироб-
ництва (Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка). Опоненти: 
Волчук В. М., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
матеріалознавства та обробки матеріалів (Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури); Слинь-
ко Г. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
двигунів внутрішнього згоряння (Запорізький національний 
технічний університет); Роїк Т. А., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри репрографії (Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). (243/8)

Сайчук Олександр Васильович, директор ННІ техніч-
ного сервісу Харківського національного технічного уні-
верситету сільського господарства імені Петра Василенка: 
«Теоретичні та технологічні основи керування структурою 
і властивостями чавунів різного функціонального при-
значення» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 
64.832.04 у Харківському національному технічному уні-
верситеті сільського господарства імені Петра Василенка 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. 
(057) 700-38-88). Науковий консультант – Скобло Т. С., 
доктор тех. наук, професор, лауреат Державної премії 
України, професор кафедри технологічних систем ре-
монтного виробництва (Харківський національний тех-
нічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка). Опоненти: Міщенко В. Г., доктор тех. наук, 
професор, лауреат Державної премії України, завідувач 
кафедри прикладної фізики (Запорізький національний 
університет); Санін А. Ф., доктор тех. наук, професор, 
лауреат Державної премії України, завідувач кафедри 
технології виробництва (Дніпровський національний уні-
верситет імені Олеся Гончара); Черновол М. І., доктор тех. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
ректор (Центральноукраїнський національний технічний 
університет). (244/8)

Черепова Тетяна Степанівна, старший науковий спів-
робітник лабораторії евтектичних сплавів Інституту мета-
лофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України: «Фізико-тех-
нологічні засади створення сплавів підвищеної зносо- та 
жаростійкості на основі кобальту і нікелю з карбідним 
зміцненням» (05.16.01 – металознавство та термічна об-
робка металів). Спецрада Д 26.168.01 в Інституті метало-
фізики імені Г. В. Курдюмова НАН України (03142, м. Київ, 
бульв. Академіка Вернадського, 36; тел. (044) 424-10-05). 
Науковий консультант – Носенко В. К., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
кристалізації (Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмо-
ва НАН України). Опоненти: Михаленков К. В., доктор тех. 
наук, професор, в. о. завідувача кафедри фізико-хімічних 
основ технології металів (Національний технічний універ-
ситет України «Київський політехнічний інститут імені Іго-
ря Сікорського»); Троцан А. І., доктор тех. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу зносостійких та 
корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів 
(Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Фран-
цевича НАН України); Шипицин С. Я., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу високо-
міцних конструкційних і спеціальних сталей (Фізико-тех-
нологічний інститут металів і сплавів НАН України). (256/8)

Недбайло Олександр Миколайович, старший науковий 
співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних 
технологій Інституту технічної теплофізики НАН України: 
«Теплофізичні аспекти підвищення ефективності будівлі 
при використанні низькотемпературних систем її тепло-
забезпечення та термомодернізації огороджувальних кон-
струкцій» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика). Спецрада Д 26.224.01 в Інституті техніч-
ної теплофізики НАН України (03057, м. Київ, вул. Желя-
бова, 2-а; тел. (044) 456-62-82). Науковий консультант – 
Басок Б. І., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу теплофізичних основ енер-
гоощадних технологій (Інститут технічної теплофізики 
НАН України). Опоненти: Рєзцов В. Ф., доктор тех. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, заступник 
директора з наукової роботи, завідувач відділу сонячної 
енергетики (Інститут відновлюваної енергетики НАН Укра-
їни); Приймак О. В., доктор тех. наук, професор, декан 
факультету інженерних систем та екології, завідувач ка-
федри теплотехніки (Київський національний університет 
будівництва і архітектури); Гаврюшенко Д. А., доктор фіз.-
мат. наук, професор, професор кафедри молекулярної 
фізики (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (280/8)

Захаркевич Оксана Василівна, доцент кафедри техно-
логії та конструювання швейних виробів Хмельницького 
національного університету МОН України: «Розвиток на-
укових основ забезпечення гнучкості конструкторсько-
технологічної підготовки швейного виробництва із за-
стосуванням експертних систем» (05.18.19 – технологія 
текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів). 
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Спецрада Д 67.052.02 у Херсонському національному 
технічному університеті МОН України (73008, м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24; тел. 32-69-10). Науковий консуль-
тант – Славінська А. Л., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри технології та конструювання швейних ви-
робів (Хмельницький національний університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Чепелюк О. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри дизайну (Херсонський національний 
технічний університет МОН України); Березненко С. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри техноло-
гії та конструювання швейних виробів (Київський націо-
нальний університет технологій та дизайну МОН України); 
Пелик Л. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри товарознавства непродовольчих товарів (Львівський 
торговельно-економічний університет Центральної спілки 
споживчих товариств України). (282/8)

Щерба Максим Анатолійович, докторант кафедри те-
оретичної електротехніки Національного технічного уні-
верситету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України: «Розрахунок тривимір-
них електричних полів у нелінійній полімерній ізоляції 
надвисоковольтних кабелів» (05.09.05 – теоретична елек-
тротехніка). Спецрада Д 26.187.01 в Інституті електроди-
наміки НАН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; 
тел. (044) 366-26-45). Опоненти: Стахів П. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та загаль-
ної електротехніки (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України); Резинкіна М. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної електро-
техніки (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України); Жильцов А. В., 
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри електричних 
машин і експлуатації електрообладнання (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України). (283/8)

Єгорченкова Наталія Юріївна, докторант кафедри 
технологій управління Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Методологія управлін-
ня проектами в динамічному цифровому середовищі» 
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спец-
рада Д 26.056.01 у Київському національному університеті 
будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ-37, 
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-07). На-
уковий консультант – Медведєва О. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри математичних методів та 
статистики (Університет економіки та права «КРОК» МОН 
України). Опоненти: Биков В. Ю., доктор тех. наук, про-
фесор, академік НАПН України, директор (Інститут інфор-
маційних технологій і засобів навчання НАПН України); 
Сухонос М. К., доктор тех. наук, професор, проректор з 
наукової роботи (Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України); 
Хрутьба В. О., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
екології та безпеки життєдіяльності (Національний тран-
спортний університет МОН України). (300/8)

Веренич Олена Володимирівна, доцент кафедри 
управління проектами Київського національного універ-
ситету будівництва і архітектури МОН України: «Управ-
ління ментальним простором проектів та програм» 
(05.13.22 – управління проектами і програмами). Спецра-
да Д 26.056.01 у Київському національному університеті 
будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, 
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-07). На-
уковий консультант – Бушуєв С. Д., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри управління проектами (Київ-
ський національний університет будівництва і архітектури 
МОН України). Опоненти: Биков В. Ю., доктор тех. наук, 
академік НАПН України, директор (Інститут інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України); Білощиць-
кий А. О., доктор тех. наук, професор кафедри технологій 
управління (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка МОН України); Данченко О. Б., доктор тех. 
наук, доцент, завідувач кафедри бізнес-адміністрування 
та управління проектами (Університет економіки та права 
«КРОК» МОН України). (301/8)

Гоголюк Оксана Петрівна, доцент кафедри теоретич-
ної і загальної електротехніки Національного університе-
ту «Львівська політехніка»: «Розвиток теорії та методів 
аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі 
макромоделювання» (05.09.05 – теоретична електро-
техніка). Спецрада Д 35.052.02 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. Степана Бандери, 12; тел. (032) 258-26-01). 
Науковий консультант – Стахів П. Г., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри теоретичної та загальної 
електротехніки (Національний університет «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Тиховод С. М., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри теоретичної і загальної елек-
тротехніки (Запорізький національний технічний універ-
ситет); Супруновська Н. І., доктор тех. наук, старший на-
уковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу електроживлення технологічних систем (Інститут 
електродинаміки НАН України); Ямненко Ю. С., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри промислової 
електроніки (Національний технічний університет Украї-
ни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського»). (329/8)

Змієвський Юрій Григорович, докторант Національ-
ного університету харчових технологій: «Наукові за-
сади баро- та електромембранних процесів харчових 
технологій» (05.18.12 – процеси та обладнання харчо-
вих, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). 
Спецрада Д 26.058.02 у Національному університеті 
харчових технологій МОН України (01601, м. Київ-33, 
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). На-
уковий консультант – Мирончук В. Г., доктор тех. наук, 
професор. Опоненти: Ободович О. М., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, головний науковий 
співробітник відділу тепломасообміну в дисперсних 
системах (Інститут технічної теплофізики НАН України); 
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Корнієнко Я. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних 
виробництв (Національний технічний університет Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України); Мельник Л. О., доктор хім. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу хімії, фізики і біології води (Інсти-
тут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського 
НАН України). (366/8)

Дорошенко Володимир Степанович, старший науковий 
співробітник відділу фізико-хімії ливарних процесів Фізи-
ко-технологічного інституту металів та сплавів НАН Укра-
їни: «Теоретичні і технологічні основи отримання піщаних 
форм із сухого дисперсного наповнювача для виробни-
цтва легковагих литих конструкцій» (05.16.04 – ливарне 
виробництво). Спецрада Д 26.232.01 у Фізико-техноло-
гічному інституті металів та сплавів НАН України (03142, 
м. Київ, бульв. Вернадського, 34/1; тел. (044) 424-35-15). 
Науковий консультант – Шинський О. Й., доктор тех. наук, 
професор, завідувач відділу фізико-хімії ливарних проце-
сів (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН 
України). Опоненти: Акімов О. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри ливарного виробництва (На-
ціональний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут» МОН України); Лисенко Т. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технології і управління 
ливарними процесами (Одеський національний політех-
нічний університет МОН України); Наумик В. В., доктор тех. 
наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародної 
діяльності (Запорізький національний технічний універси-
тет). (486/8)

Ананьєва Ольга Михайлівна, докторант кафедри ав-
томатики та комп’ютерного телекерування рухом поїз-
дів Українського державного університету залізничного 
транспорту: «Розвиток теоретичних основ побудови за-
вадостійких систем управління залізничним транспор-
том» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів тран-
спорту). Спецрада Д 64.820.04 в Українському держав-
ному університеті залізничного транспорту МОН України 
(61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-
10-32). Науковий консультант – Панченко С. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри автоматики 
та комп’ютерного телекерування рухом поїздів, ректор 
(Український державний університет залізничного тран-
спорту). Опоненти: Жуковицький І. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри електронних обчислюваль-
них машин (Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лаза-
ряна); Алексієв О. П., доктор тех. наук, професор кафе-
дри комп’ютерних технологій і мехатроніки (Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет); Фур-
ман І. О., доктор тех. наук, професор кафедри автоматиза-
ції та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харківський 
національний технічний університет сільського господар-
ства імені Петра Василенка). (508/8)

Піх Ірина Всеволодівна, доцент кафедри комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій Української академії 
друкарства: «Методологічні основи інформаційних техно-
логій формування та прогностичного оцінювання якості 
книжкових видань» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада Д 35.101.01 в Українській академії друкарства 
МОН України (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. 
(032) 242-23-40). Науковий консультант – Дурняк Б. В., 
доктор тех. наук, професор, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, ректор (Українська академія друкарства МОН 
України). Опоненти: Медиковський М. О., доктор тех. наук, 
професор, директор Інституту комп’ютерних наук (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка» МОН Украї-
ни); Машков О. А., доктор тех. наук, професор, проректор 
з питань науки (Державна академія післядипломної освіти 
та управління Мінекології України); Коробчинський М. В., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, профе-
сор п’ятої кафедри (Воєнно-дипломатична академія імені 
Євгенія Березняка Міноборони України). (512/8)

Васильєва Олена Едуардівна, доцент кафедри при-
кладної математики і механіки Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності: «Багатопараме-
тричний синтез конструктивних елементів циліндричних 
редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення 
та надійності» (05.02.02 – машинознавство). Спецрада Д 
35.052.06 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; 
тел. (032) 258-23-98). Науковий консультант – Кузьо І. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри механіки 
та автоматизації машинобудування (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка»). Опоненти: Пилипен-
ко О. І., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
зварювального виробництва і автоматизованого проекту-
вання будівельних конструкцій (Чернігівський національ-
ний технологічний університет); Ройзман В. П., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри основ інженер-
ної механіки (Хмельницький національний університет); 
Струтинський В. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри конструювання верстатів і машин (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (534/8)

Вдовиченко Володимир Олексійович, доцент кафе-
дри транспортних технологій Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету: «Розвиток на-
уково-технологічних основ взаємодії міського пасажир-
ського транспорту в транспортно-пересадочних вузлах» 
(05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 64.059.02 у 
Харківському національному автомобільно-дорожньому 
університету МОН України (61002, м. Харків, вул. Яросла-
ва Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). Науковий консуль-
тант – Нагорний Є. В., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри транспортних технологій (Харківський націо-
нальний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: 
Лобашов О. О., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри транспортних систем і логістики (Харківський 
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національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова); Лановий О. Т., доктор тех. наук, доцент, 
професор кафедри транспортних систем та безпеки до-
рожнього руху (Національний транспортний університет); 
Алексієв В. О., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри інформаційних систем (Харківський національний 
економічний університет імені Семена Кузнеця). (547/8)

Брунеткін Олександр Іванович, докторант Одеського 
національного політехнічного університету: «Моделі та 
методи математичного забезпечення автоматизованих 
систем керування процесом використання палива змінно-
го складу» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). 
Спецрада Д 41.052.01 в Одеському національному по-
літехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, 
просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-94). Науковий кон-
сультант – Максимов М. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерних технологій автоматизації 
(Одеський національний політехнічний університет). Опо-
ненти: Волков В. Е., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри прикладної математики та програмування 
(Одеська національна академія харчових технологій МОН 
України); Жученко А. І., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри автоматизації хімічних виробництв (На-
ціональний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Украї-
ни); Северин В. П., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних 
технологій (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут» МОН України). (555/8)

Кайдаш Оксана Миколаївна, старший науковий спів-
робітник Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Баку-
ля НАН України: «Наукові основи формування структури 
і властивостей при спіканні з субмікронних тугоплавких 
карбідів і нітридів високотехнологічної кераміки для ма-
шинобудівної промисловості» (05.02.01 – матеріалознав-
ство). Спецрада Д 26.230.01 в Інституті надтвердих ма-
теріалів імені В. М. Бакуля НАН України (04074, м. Київ, 
вул. Автозаводська, 2; тел. (044) 468-86-32). Науковий 
консультант – Туркевич В. З., доктор хім. наук, професор, 
академік НАН України, директор (Інститут надтвердих ма-
теріалів імені В. М. Бакуля НАН України). Опоненти: Ло-
бода П. І., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, декан інженерно-фізичного факультету 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН 
України); Волкогон В. М., доктор тех. наук, професор, за-
відувач відділу інструментального матеріалознавства (Ін-
ститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича 
НАН України); Санін А. Ф., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри технології виробництва (Дніпровський 
національний державний університет імені Олеся Гончара 
МОН України). (556/8)

Сідлецький Олег Цезаревич, в. о. старшого наукового 
співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН 

України: «Науково-технічні основи отримання оксидних 
сцинтиляційних кристалів на основі твердих розчинів за-
міщення» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 
64.169.01 в Інституті монокристалів НАН України (61001, 
м. Харків, просп. Науки, 60; тел. (057) 340-22-30). Науко-
вий консультант – Гриньов Б. В., доктор тех. наук, профе-
сор, академік НАН України, директор (Інститут сцинтиля-
ційних матеріалів НАН України). Опоненти: Пріхна Т. О., 
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу технологій надвисоких тисків, 
функціональних структурованих керамічних композитів 
та дисперсних наноматеріалів (Інститут надтвердих мате-
ріалів імені В. М. Бакуля НАН України); Пилипенко М. М., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, началь-
ник лабораторії фізики цирконію та технології чистих ме-
талів (Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та 
технологій (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» 
НАН України); Баглюк Г. А., доктор тех. наук, старший нау-
ковий співробітник, заступник директора з наукової робо-
ти (Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Фран-
цевича НАН України). (558/8)

Роп’як Любомир Ярославович, доцент кафедри 
комп’ютеризованого машинобудівного виробництва Іва-
но-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу: «Науково-технологічні основи виготовлення 
деталей та складання виробів, зміцнюваних мікродуговим 
оксидуванням алюмінієвого шару» (05.02.08 – технологія 
машинобудування). Спецрада Д 64.050.12 у Національ-
ному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 
2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант – Клоч-
ко О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
технології машинобудування та металорізальних верстатів 
(Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут»). Опоненти: Гурей І. В., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри технології машино-
будування (Національний університет «Львівська політех-
ніка»); Степанов М. С., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри технології машинобудування та метало-
різальних верстатів (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»); Тарельник В. Б., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технічно-
го сервісу (Сумський національний аграрний університет). 
(569/8)

Ковтун Світлана Іванівна, докторант, старший на-
уковий співробітник відділу теплометрії, діагностики та 
оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики 
НАН України: «Науково-технічні засади забезпечення єд-
ності вимірювань поверхневої густини теплового потоку» 
(05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових ве-
личин). Спецрада Д 26.224.02 в Інституті технічної тепло-
фізики НАН України (03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-а; 
тел. (044) 456-62-82). Науковий консультант – Бабак В. П., 
доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН Укра-
їни, заступник директора з наукової роботи (Інститут тех-
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нічної теплофізики НАН України). Опоненти: Готра О. З., 
доктор тех. наук, професор, керівник відділу телеінфор-
матики та медичної діагностики Інституту електроніки 
та інформаційних технологій (Люблінська політехніка, 
Польща); Мислович М. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач відділу теоретичної електротехніки (Інститут елек-
тродинаміки НАН України); Ромака В. А., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри захисту інформації Інституту 
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (На-
ціональний університет «Львівська політехніка» МОН 
України). (650/8)

Коваленко Андрій Анатолійович, доцент кафедри елек-
тронних обчислювальних машин Харківського національ-
ного університету радіоелектроніки: «Моделі та методи 
синтезу і реконфігурації архітектур комп’ютерних систем 
і мереж об’єктів критичного застосування» (05.13.05 – 
комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада Д 64.050.14 
у Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий кон-
сультант – Кучук Г. А., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри обчислювальної техніки і програмування 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут»). Опоненти: Лужецький В. А., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри захисту інфор-
мації (Вінницький національний технічний університет); 
Чемерис О. А., доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник, заступник директора з наукової роботи (Інсти-
тут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова 
НАН України); Єременко В. С., доктор тех. наук, доцент, 
професор кафедри інформаційно-вимірювальної техніки 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (668/8)

Ліщенко Наталя Володимирівна, доцент кафедри фі-
зики і матеріалознавства Одеської національної академії 
харчових технологій: «Підвищення продуктивності про-
фільного зубошліфування на верстатах з ЧПК на основі 
адаптації елементів технологічної системи» (05.02.08 – 
технологія машинобудування). Спецрада Д 05.08.12 у 
Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий кон-
сультант – Ларшин В. П., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри технології машинобудування (Одеський 
національний політехнічний університет). Опоненти: Клоч-
ко О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
технології машинобудування та металорізальних верстатів 
(Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут»); Лавріненко В. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач відділу алмазно-абразивної і фізико-
технічної обробки (Інститут надтвердих матеріалів імені 
В. М. Бакуля НАН України); Пилипець М. І., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технології машинобу-
дування (Тернопільський національний технічний універ-
ситет імені Івана Пулюя). (669/8)

Зиков Олександр Вікторович, доцент кафедри проце-
сів, обладнання та енергетичного менеджменту Одеської 
національної академії харчових технологій: «Удоскона-
лення теплотехнологій харчових виробництв на основі 
систем термотрансформації, теплоутилізацїі та прин-
ципів адресної доставки енергії» (05.18.12 – процеси та 
обладнання харчових, мікробіологічних та фармацев-
тичних виробництв). Спецрада Д 41.088.01 в Одеській 
національній академії харчових технологій МОН України 
(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 712-41-
09). Науковий консультант – Бурдо О. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри процесів, обладнан-
ня та енергетичного менеджменту (Одеська національна 
академія харчових технологій). Опоненти: Потапов В. О., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри холо-
дильної та торговельної техніки і прикладної механіки 
(Харківський державний університет харчування та тор-
гівлі МОН України); Паламарчук І. П., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри процесів і обладнання 
переробки продукції АПК (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН Украї-
ни); Дячок В. В., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри прикладної екології та збалансованого приро-
докористування (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). (722/8)

Безбах Ігор Віталійович, доцент кафедри процесів, об-
ладнання та енергетичного менеджменту Одеської націо-
нальної академії харчових технологій: «Науково-технічні 
основи створення рекуперативних сушарок та термоме-
ханічних агрегатів для обробки в’язких і дисперсних хар-
чових продуктів» (05.18.12 – процеси та обладнання хар-
чових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). 
Спецрада Д 41.088.01 в Одеській національній академії 
харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. 
Канатна, 112; тел. (048) 712-41-09). Науковий консуль-
тант – Бурдо О. Г., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри процесів, обладнання та енергетичного менедж-
менту (Одеська національна академія харчових техноло-
гій). Опоненти: Снєжкін Ю. Ф., доктор тех. наук, професор, 
директор (Інститут технічної теплофізики НАН України); 
Потапов В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри холодильної та торговельної техніки і прикладної 
механіки (Харківський державний університет харчуван-
ня та торгівлі МОН України); Атаманюк В. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України). (723/8)

Заморська Ірина Леонідівна, завідувач кафедри тех-
нології зберігання і переробки плодів та овочів Умансько-
го національного університету садівництва: «Теоретичне 
обґрунтування і розроблення технологій зберігання та 
консервування ягід суниці садової» (05.08.13 – техноло-
гія консервованих і охолоджених харчових продуктів). 
Спецрада Д 26.058.07 у Національному університеті хар-
чових технологій МОН України (01601, м. Київ-33, вул. 
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Володимирська, 68; тел. (044) 289-60-00). Науковий кон-
сультант – Осокіна Н. М., доктор с.-г. наук, професор, за-
відувач кафедри технології зберігання і переробки зерна 
(Уманський національний університет садівництва). Опо-
ненти: Прісс О. П., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної 
справи (Таврійський державний агротехнологічний уні-
верситет); Белінська С. О., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри товарознавства, управління безпечністю 
та якістю (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет); Пузік Л. М., доктор с.-г. наук, професор, 
професор кафедри оптимізації технологічних процесів 
імені Т. П. Євсюкова (Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василен-
ка). (800/8)

Дьомін Ростислав Юрійович, докторант кафедри за-
лізничного, автомобільного транспорту та підйомно-
транспортних машин Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля: «Розвиток методів 
і засобів досліджень з убезпечення технічної експлуата-
ції залізничного рухомого складу» (05.22.07 – рухомий 
склад залізниць та тяга поїздів). Спецрада Д 29.051.03 у 
Східноукраїнському національному університеті імені Во-
лодимира Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, 
просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий 
консультант – Горбунов М. І., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри залізничного, автомобільного тран-
спорту та підйомно-транспортних машин (Східноукраїн-
ський національний університет імені Володимира Даля). 
Опоненти: Горобець В. Л., доктор тех. наук, завідувач 
кафедри безпеки життєдіяльності (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені 
академіка Всеволода Лазаряна); Горобченко О. М., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри тягового рухомого 
складу залізниць (Державний університет інфраструктури 
та технологій); Фалендиш А. П., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри теплотехніки та теплових двигунів 
(Український державний університет залізничного тран-
спорту). (833/8)

Глибовець Андрій Миколайович, доцент кафедри 
мережних технологій факультету інформатики Націо-
нального університету «Києво-Могилянська академія»: 
«Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу 
інформації» (01.05.03 – математичне та програмне за-
безпечення обчислювальних машин і систем). Спецрада 
Д 26.001.09 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Анісімов А. В., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, декан факуль-
тету кібернетики (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Пасічник В. В., доктор 
тех. наук, професор кафедри інформаційних систем та 
мереж (Інститут комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій Національного університету «Львівська по-

літехніка»); Жолткевич Г. М., доктор тех. наук, профе-
сор, декан факультету математики і інформатики (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Скобелєв В. Г., доктор тех. і фіз.-мат. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу теорії цифрових 
автоматів (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН 
України). (837/8)

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, доцент кафедри кі-
бербезпеки та захисту інформації факультету інформацій-
них технологій Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка МОН України: «Методологічні основи 
забезпечення функціональної стійкості розподілених ін-
формаційних систем до кібернетичних загроз» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада Д 26.861.05 у Держав-
ному університеті телекомунікацій МОН України (03110, 
м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). На-
уковий консультант – Барабаш О. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри вищої математики (Державний 
університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: 
Рязанцев О. І., доктор тех. наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності 
(Східноукраїнський національний університет імені Воло-
димира Даля МОН України); Субач І. Ю., доктор тех. наук, 
доцент, завідувач спеціальної кафедри № 5 Інституту спе-
ціального зв’язку та захисту інформації (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Зінчен-
ко А. О., доктор тех. наук, доцент, начальник кафедри 
зв’язку та автоматизованих систем управління Інститу-
ту інформаційних технологій (Національний університет 
оборони України імені Івана Черняховського Міноборони 
України). (845/8)

Зибін Сергій Вікторович, доцент кафедри комп’ютерної 
інженерії Державного університету телекомунікацій МОН 
України: «Методологія інформаційно-аналітичної під-
тримки систем обробки інформації для прийняття рішень 
в умовах ризику та невизначеності» (05.13.06 – інфор-
маційні технології). Спецрада Д 26.861.05 у Державному 
університеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий кон-
сультант – Козелкова К. С., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії (Державний 
університет телекомунікацій МОН України). Опоненти: 
Машков О. А., доктор тех. наук, професор, проректор з 
наукової роботи (Державна екологічна академія після-
дипломної освіти та управління Мінекології України); Аль-
Амморі Алі Нурддинович, доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри електроніки та обчислювальної техніки 
(Національний транспортний університет МОН України); 
Косенко В. В., доктор тех. наук, доцент, директор (ДП 
«Харківський НДІ технології машинобудування» Мінеко-
номрозвитку України). (849/8)

Груць Юрій Миколайович, докторант Інституту проблем 
моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН Украї-
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ни: «Теорія і структурно-алгоритмічні основи побудови 
спеціалізованих відео-комп’ютерних стереоскопічних 3D 
систем» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компонен-
ти). Спецрада Д 26.185.01 в Інституті проблем моделю-
вання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України (03164, 
м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63) 
Науковий консультант – Верлань А. Ф., доктор тех. наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, головний 
науковий співробітник (Інститут проблем моделювання 
в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України). Опоненти: 
Опанасенко В. М., доктор тех. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки 
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України); 
Святний В. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри комп’ютерної інженерії (ДВНЗ «Донецький національ-
ний технічний університет» МОН України, м. Покровськ); 
Тарасенко В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри системного програмування і спеціалізованих 
комп’ютерних систем (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»). (850/8)

Фауре Еміль Віталійович, доцент кафедри інформа-
ційної безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського 
державного технологічного університету: «Методологія 
захисту інформації на основі факторіального кодування 
даних» (05.13.21 – системи захисту інформації). Спецра-
да Д 26.062.17 у Національному авіаційному університеті 
МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комаро-
ва, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий консультант – Руд-
ницький В. М., доктор тех. наук, професор, проректор з 
науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків (Чер-
каський державний технологічний університет). Опонен-
ти: Халімов Г. З., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри безпеки інформаційних технологій (Харківський 
національний університет радіоелектроніки); Васіліу Є. В., 
доктор тех. наук, професор, директор ННІ «Радіо, теле-
бачення та інформаційної безпеки» (Одеська національна 
академія зв’язку імені О. С. Попова); Казмірчук С. В., док-
тор тех. наук, доцент, професор кафедри безпеки інфор-
маційних технологій (Національний авіаційний універси-
тет). (876/8)

Єрмаков Віктор Миколайович, директор Центру еколо-
го-ресурсного відновлення Донбасу ДЗ «Державна еко-
логічна академія післядипломної освіти та управління»: 
«Наукові основи забезпечення екологічної безпеки урбо-
екосистем навколо вуглевидобувних підприємств Украї-
ни» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 26.880.01 
у Державній екологічній академії післядипломної освіти та 
управління Мінекології України (03035, м. Київ, вул. Ми-
трополита Василя Липківського, 35, корпус 2; тел. (044) 
206-31-31). Науковий консультант – Улицький О. А., док-
тор геол. наук, доцент, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, директор ННІ екологічної безпеки 
та управління (ДЗ «Державна екологічна академія після-
дипломної освіти та управління»). Опоненти: Забуло-

нов Ю. Л., доктор тех. наук, старший науковий співробіт-
ник, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, директор (ДУ «Ін-
ститут геохімії навколишнього середовища» НАН України); 
Триснюк В. М., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, старший науковий співробітник відділу досліджень 
навколишнього середовища (Інститут телекомунікацій 
і глобального інформаційного простору НАН України); 
Дичко А. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
інженерної екології (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»). (895/8)

Борук Сергій Дмитрович, доцент кафедри хімічного 
аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Чер-
нівецького національного університету імені Юрія Федь-
ковича: «Розвиток наукових основ створення екологічно 
прийнятних дисперсних палив для енергогенеруючих 
підприємств України» (21.06.01 – екологічна безпека). 
Спецрада Д 26.880.01 у Державній екологічній академії 
післядипломної освіти та управління Мінекології України 
(03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, корпус 2). Науковий консультант – Макаров А. С., док-
тор тех. наук, провідний науковий співробітник (Інститут 
колоїдної хімії та хімії води НАН України). Опоненти: Рудь-
ко Г. І., доктор геол.-мін. наук, географ. і тех. наук, голова 
Державної комісії по запасах корисних копалин; Костен-
ко В. К., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
природоохоронної діяльності (Донецький національний 
технічний університет МОН України, м. Покровськ); Дми-
триков В. П., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри технології та обладнання переробних і харчових 
виробництв (Полтавська державна аграрна академія МОН 
України). (894/8)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Лісовий Микола Миколайович, доцент кафедри лісо-

вих культур і лісової селекції Національного лісотехніч-
ного університету України: «Теоретико-прикладні заса-
ди розмноження хвойних видів in vitro» (06.03.01 – лі-
сові культури та фітомеліорація). Спецрада Д 35.072.02 
у Національному лісотехнічному університеті України 
МОН України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чуприн-
ки, 103; тел. (032) 239-27-57). Науковий консультант – 
Гузь М. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач ка-
федри лісових культур і лісової селекції (Національний 
лісотехнічний університет України). Опоненти: Гай-
да Ю. І., доктор с.-г. наук, професор, професор кафе-
дри менеджменту біоресурсів і природокористування 
(Тернопільський національний економічний універси-
тет); Олексійченко Н. О., доктор с.-г. наук, професор, 
професор кафедри ландшафтної архітектури та садо-
во-паркового будівництва (Національний університет 
біоресурсів і природокористування); Фучило Я. Д., 
доктор с.-г. наук, професор, головний науковий спів-
робітник (Інститут біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН України). (16/8)
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Яцук Ігор Петрович, генеральний директор ДУ «Інсти-
тут охорони ґрунтів України»: «Наукові основи віднов-
лення природного потенціалу агроекосистем 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). Науко-
вий консультант – Моклячук Л. І., доктор с.-г. наук, профе-
сор, завідувач відділу екотоксикології (Інститут агроеколо-
гії і природокористування НААН України). Опоненти: Ри-
жук С. М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, директор (Інститут сільського господарства 
Полісся НААН України); Демидов О. А., доктор с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН 
України, директор (Миронівський інститут пшениці імені 
В. М. Ремесла НААН України); Мудрак О. В., доктор с.-г. 
наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих 
та математичних наук (КВНЗ «Вінницька академія непе-
рервної освіти»). (278/8)

Кохан Андрій Володимирович, директор Полтавської 
державної сільськогосподарської станції імені М. І. Ва-
вилова Інституту свинарства і агропромислового вироб-
ництва НААН України: «Агротехнологічне обґрунтування 
заходів вирощування соняшнику в умовах недостатнього 
та нестійкого зволоження» (06.01.09 – рослинництво). 
Спецрада Д 08.353.01 у ДУ «Інститут зернових культур 
НААН України» (49027, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 
14; тел. (0562) 36-26-18). Науковий консультант – Тка-
ліч І. Д., доктор с.-г. наук, професор, головний науковий 
співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів ярих 
зернових і зернобобових культур (ДУ «Інститут зернових 
культур» НААН України). Опоненти: Бобро М. А., доктор 
с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
завідувач кафедри рослинництва (Харківський національ-
ний аграрний університет імені В. В. Докучаєва МОН Укра-
їни); Поляков О. І., доктор с.-г. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії агротехніки олійних 
культур (Інститут олійних культур НААН України); Шевні-
ков М. Я., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
рослинництва (Полтавська державна аграрна академія 
МОН України). (330/8)

Кузів Маркіян Ігорович, провідний науковий співробіт-
ник лабораторії розведення та селекції тварин Інституту 
біології тварин НААН України: «Онтогенетичні та селекцій-
но-біологічні закономірності формування молочної про-
дуктивності чорно-рябої худоби західного регіону Украї-
ни» (06.02.01 – розведення та селекція тварин). Спецрада 
Д 27.355.01 в Інституті розведення і генетики тварин імені 
М. В. Зубця НААН України (08321, Київська обл., с. Чу-
бинське, вул. Погребняка, 1; тел. 597-23-62). Опоненти: 
Гиль М. І., доктор с.-г. наук, професор, декан факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринни-
цтва, стандартизації та біотехнології (Миколаївський на-
ціональний аграрний університет МОН України); Хмельни-
чий Л. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
розведення і селекції тварин та водних біоресурсів (Сум-

ський національний аграрний університет МОН України); 
Любинський О. І., доктор с.-г. наук, професор, завідувач 
кафедри екології (Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка МОН України). (358/8)

Луговий Сергій Іванович, доцент кафедри генетики, 
годівлі тварин та біотехнологїї Миколаївського національ-
ного аграрного університету: «Методологія аналізу гено-
фонду чистопородних і помісних свиней та формування 
їх продуктивності на основі ДНК-маркерів» (06.02.01 – 
розведення та селекція тварин). Спецрада Д 38.806.02 у 
Миколаївському національному аграрному університеті 
МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 
9; тел. (0512) 34-10-82). Науковий консультант – Топі-
ха В. С., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри 
технології виробництва продукції тваринництва (Ми-
колаївський національний аграрний університет). Опо-
ненти: Березовський М. Д., доктор с.-г. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, головний науковий 
співробітник лабораторії селекції (Інститут свинарства і 
агропромислового виробництва НААН України); Гетя А. А., 
доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, профе-
сор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин 
(Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України); Сусол Р. Л., доктор с.-г. наук, доцент, 
завідувач кафедри технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва (Одеський державний аграрний 
університет). (449/8)

Лихач Анна Василівна, доцент кафедри генетики, го-
дівлі тварин та біотехнологїї Миколаївського національ-
ного аграрного університету: «Підвищення ефективності 
промислового виробництва свинини на основі викорис-
тання етологічних факторів» (06.02.04 – технологія ви-
робництва продуктів тваринництва). Спецрада Д 38.806.02 
у Миколаївському національному аграрному університеті 
МОН України (54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; 
тел. (0512) 34-10-82). Науковий консультант – Топіха В. С., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри техноло-
гії виробництва продукції тваринництва (Миколаївський 
національний аграрний університет). Опоненти: Воло-
щук В. М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, директор (Інститут свинарства і агропро-
мислового виробництва НААН України); Маменко О. М., 
доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, завідувач кафедри прикладної екології імені 
О. А. Колєсова (Харківська державна зооветеринарна ака-
демія); Повод М. Г., доктор с.-г. наук, доцент, професор 
кафедри технології кормів і годівлі тварин (Сумський на-
ціональний аграрний університет). (450/8)

Лобойко Юрій Васильович, декан біолого-технологіч-
ного факультету Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжиць-
кого: «Наукові основи підвищення продуктивності риб-
ницьких ставів із застосуванням високоефективних за-
собів боротьби з ектопаразитарними інвазіями коропа» 
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(06.02.03 – рибництво). Спецрада К 26.364.01 в Інституті 
рибного господарства НААН України (03164, м. Київ, вул. 
Обухівська, 135; тел. (044) 424-17-16). Науковий консуль-
тант – Стибель В. В., доктор вет. наук, професор, ректор 
(Львівський національний університет ветеринарної меди-
цини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України). 
Опоненти: Шекк П. В., доктор с.-г. наук, професор, завіду-
вач кафедри водних біоресурсів та аквакультури (Одесь-
кий державний екологічний університет МОН України); 
Віщур О. І., доктор вет. наук, професор, завідувач лабо-
раторії імунології (Інститут біології тварин НААН України); 
Петров Р. В., доктор вет. наук, доцент, професор кафе-
дри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки 
і якості продуктів тваринництва (Сумський національний 
аграрний університет МОН України). (808/8)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Салата Галина Володимирівна, директор коледжу 

Київського університету культури Міністерства куль-
тури України: «Науково-освітня діяльність професора 
Л. Д. Проскурякова (1858 – 1926 рр.) в контексті розвитку 
архітектури мостів (кінець XIX – перша чверть XX століть)» 
(07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада Д 26.373.01 
у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці 
НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. 
(044) 258-21-45). Науковий консультант – Пилипчук О. Я., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри еколо-
гії та безпеки життєдіяльності (Державний університет 
інфраструктури та технологій МОН України). Опоненти: 
Бей Р. В., доктор істор. наук, старший науковий співробіт-
ник, директор (ДНУ «Український НДІ спирту і біотехно-
логії продовольчих продуктів» Мінагрополітики України); 
Литвинко А. С., доктор істор. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник відділу історії 
та соціології науки і техніки (ДУ «Інститут досліджень на-
уково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. До-
брова НАН України»); Дефорж Г. В., доктор істор. наук, 
доцент, доцент кафедри біології та методики її викладання 
(Центральноукраїнський державний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Винниченка МОН України). (78/8)

Смуток Ігор Іванович, доцент кафедри всесвітньої іс-
торії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка: 
«Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Іс-
торико-генеалогічне дослідження» (07.00.06 – історіогра-
фія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). 
Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української археографії 
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН Украї-
ни (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. (044) 
279-08-63). Науковий консультант – Однороженко О. А., 
доктор істор. наук, старший науковий співробітник відділу 
теорії і методики археографії та джерелознавчих наук (Ін-
ститут української археографії та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України). Опоненти: Легун Ю. В., 
доктор істор. наук, професор, директор (Державний ар-
хів Вінницької області); Мільчев В. І., доктор істор. наук, 

професор, професор кафедри джерелознавства, історіо-
графії та спеціальних історичних дисциплін (Запорізький 
національний університет МОН України); Ворончук І. О., 
доктор істор. наук, доцент, завідувач відділу історичних 
пам’яток (Науково-дослідний інститут українознавства 
МОН України). (80/8)

Лукашенко Аліса Іванівна, докторант кафедри історії 
Центральної та Східної Європи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Дуалістичні ре-
лігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV – 
сер. XVII ст.)» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 
26.001.01 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Мордвінцев В. М., доктор істор. наук, про-
фесор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної 
Європи (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Дятлов В. О., доктор істор. наук, 
професор, професор кафедри всесвітньої історії, перший 
проректор (Національний університет «Чернігівський ко-
легіум» імені Т. Г. Шевченка); Петренко І. М., доктор істор. 
наук, професор, професор кафедри педагогіки, культуро-
логії та історії (Полтавський університет економіки і тор-
гівлі); Чухліб Т. В., доктор істор. наук, провідний науковий 
співробітник (Інститут історії України НАН України), дирек-
тор (НДІ козацтва імені Степана Бандери). (132/8)

Житков Олександр Анатолійович, доцент кафедри істо-
рії України Центральноукраїнського державного педагогіч-
ного університету імені Володимира Винниченка: «Аграрне 
питання та земельні реформи в Україні доби Визвольних 
змагань (1917 – 1921 рр.): історіографія» (07.00.06 – істо-
ріографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисци-
пліни). Спецрада Д 26.001.20 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий консультант – Капелюшний В. П., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнав-
ства (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Рафальський О. О., доктор істор. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, дирек-
тор (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
імені І. Ф. Кураса НАН України); Щербатюк В. М., доктор 
істор. наук, професор, професор кафедри історії держави 
та права (Національна академія внутрішніх справ); Куді-
нов Д. В., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри 
професійної освіти та менеджменту (КЗ «Сумський облас-
ний інститут післядипломної педагогічної освіти»). (175/8)

Вергунов Віктор Анатолійович, директор Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України: 
«Науково-організаційні засади функціонування сільсько-
господарської дослідної справи на теренах України (друга 
половина XIX ст. – початок XXI ст.)» (07.00.07 – історія на-
уки й техніки). Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
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Григорія Сковороди» МОН України (08401, м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-
89). Опоненти: Гамалія В. М., доктор істор. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач кафедри філософії та іс-
торії науки й техніки (Державний університет інфраструк-
тури та технологій МОН України); Коцур Н. І., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних 
дисциплін і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди» МОН України); Литвинко А. С., доктор істор. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий спів-
робітник відділу історії та соціології, науки і техніки (ДУ 
«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та іс-
торії науки імені Г. М. Доброва НАН України»). (186/8)

Підберезних Інна Євгеніївна, доцент кафедри історії 
Чорноморського національного університету імені Петра 
Могили МОН України: «Сполучені Штати Америки і країни 
Південно-Східної Азії в умовах сучасної регіоналізацїї від-
носин (1991 – 2011-х рр.)» (07.00.02 – всесвітня історія). 
Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені 
Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознав-
ства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; 
тел. (032) 270-70-22). Науковий консультант – Пронь С. В., 
доктор істор. наук, професор, проректор (ПВНЗ «Міжна-
родний класичний університет імені Пилипа Орлика» МОН 
України). Опоненти: Кудряченко А. І., доктор істор. наук, 
професор, директор (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН 
України»); Священко З. В., доктор істор. наук, професор, 
професор кафедри всесвітньої історії та методик навчан-
ня (Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини МОН України); Комар В. Л., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри історії слов’ян (При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника МОН України). (411/8)

Мовна Уляна Василівна, докторант відділу історичної 
етнології Інституту народознавства НАН України: «Бджіль-
ництво: український обрядовий контекст» (07.00.05 – ет-
нологія). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народо-
знавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельниць-
ка, 4; тел. (032) 270-70-22). Науковий консультант – Пав-
люк С. П., доктор істор. наук, професор, академік НАН 
України, директор (Інститут народознавства НАН України). 
Опоненти: Кушнір В. Г., доктор істор. наук, професор, декан 
факультету історії та філософії, професор кафедри архео-
логії та етнології (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова МОН України); Франко О. О., доктор істор. 
наук, професор, професор кафедри етнології (Львівський 
національний університет імені Івана Франка МОН України); 
Кожолянко Г. К., доктор істор. наук, професор, голова Буко-
винського етнографічного товариства. (412/8)

Бей Наталія Олександрівна, провідний науковий спів-
робітник сектору наукової бібліографії та біографістики 
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 

НААН України: «Еволюція науково-організаційних основ 
автомобілебудування в Україні у другій половині XX – на 
початку XXI століть» (07.00.07 – історія науки й техніки). 
Спецрада Д 26.373.01 у Національній науковій сільсько-
господарській бібліотеці НААН України (03127, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-21-45). Науковий 
консультант – Вергунов В. А., доктор с.-г. наук, професор, 
академік НААН України, директор (Національна наукова 
сільськогосподарська бібліотека НААН України). Опонен-
ти: Коцур Н. І., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології (ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди» МОН України); Лит-
винко А. С., доктор істор. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник відділу історії 
та соціології науки і техніки (ДУ «Інститут досліджень на-
уково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. До-
брова НАН України»); Курок О. І., доктор істор. наук, про-
фесор, ректор (Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка МОН України). 
(529/8)

Тверитникова Олена Євгенівна, професор кафедри 
інформаційно-вимірювальних технологій і систем Націо-
нального технічного університету «Харківський політехніч-
ний інститут» МОН України: «Наукове забезпечення роз-
витку електротехнічної галузі України (1945 – 1991 роки)» 
(07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада Д 26.373.01 
у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці 
НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. 
(044) 258-21-45). Науковий консультант – Скляр В. М., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії 
науки і техніки (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: 
Щебетюк Н. Б., доктор істор. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач сектору наукознавства (Національна 
наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України); 
Сухотеріна Л. І., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри політології (Одеський національний політехніч-
ний університет МОН України); Савчук В. С., доктор істор. 
наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гон-
чара МОН України). (532/8)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Рудика Віктор Іванович, директор ДП «Державний ін-

ститут по проектуванню підприємств коксохімічної про-
мисловості»: «Теоретико-методологічне забезпечення 
розвитку промислового виробництва рідкого моторного 
палива в Україні» (08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним 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). 
Опоненти: Гуторов А. О., доктор екон. наук, старший на-
уковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу організації менеджменту, публічного управління 
та адміністрування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
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НААН України); Лапко О. О., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів та кредиту (Міжнародний уні-
верситет фінансів); Шапошников К. С., доктор екон. наук, 
професор, директор (Причорноморський НДІ економіки та 
інновацій). (99/8)

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна, заступник 
міського голови – керуючий справами виконавчого комі-
тету Харківської міськради: «Теоретичні аспекти держав-
ного регулювання та підтримки розвитку малого та се-
реднього підприємництва в Україні» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада Д 
64.251.01 у НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН 
України (61166, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а; тел. (057) 
702-08-67). Опоненти: Ганущак-Єфіменко Л. М., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри підприємництва та 
бізнесу (Київський національний університет технологій та 
дизайну); Манойленко О. В., доктор екон. наук, професор, 
директор ННІ економіки, менеджменту і міжнародного 
бізнесу (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»); Шлафман Н. Л., доктор екон. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу розвитку підприємництва (Інститут 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України). (100/8)

Попов Андрій Сергійович, доцент кафедри управління 
земельними ресурсами та кадастру Харківського націо-
нального аграрного університету імені В. В. Докучаєва: 
«Інституціональні засади консолідації земель сільськогос-
подарського призначення: теорія, методологія, практика» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища). Спецрада Д 36.814.02 у 
Львівському національному аграрному університеті МОН 
України (80381, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 
224-23-35). Науковий консультант – Ульянченко О. В., док-
тор екон. наук, професор, член-кореспондент НААН Укра-
їни, ректор (Харківський національний аграрний універси-
тет імені В. В. Докучаєва). Опоненти: Євсюков Т. О., доктор 
екон. наук, доцент, декан факультету землевпорядкування 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Ступень М. Г., доктор екон. наук, профе-
сор, декан землевпорядного факультету (Львівський на-
ціональний аграрний університет); Шворак А. М., доктор 
екон. наук, завідувач кафедри обліку і аудиту (Східноєвро-
пейський національний університет імені Лесі Українки). 
(203/8)

Федулова Світлана Олександрівна, завідувач кафедри 
теоретичної та прикладної економіки Українського дер-
жавного хіміко-технологічного університету МОН України: 
«Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних 
соціально-економічних систем в умовах обмеженості 
водних ресурсів» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка). Спецрада Д 41.177.02 в Інсти-
туті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України (65044, м. Одеса, Французький бульв., 29; 

тел. (048) 722-66-11). Опоненти: Заблодська І. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач відділу проблем міжре-
гіонального співробітництва (Інститут економіко-правових 
досліджень НАН України); Лайко О. І., доктор екон. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий спів-
робітник відділу міжрегіонального економічного розвитку 
Українського Причорномор’я (Інститут проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України); Хве-
сик М. А., доктор екон. наук, професор, директор (Інститут 
економіки природокористування та сталого розвитку НАН 
України). (205/8)

Лизун Марія Володимирівна, докторант кафедри між-
народної економіки Тернопільського національного еко-
номічного університету: «Регіональна валютна інтеграція 
в глобалізованому світі» (08.00.02 – світове господарство 
і міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 58.082.01 
у Тернопільському національному економічному універ-
ситеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 
11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант – Саве-
льєв Є. В., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри міжнародної економіки (Тернопільський національний 
економічний університет). Опоненти: Булатова О. В., док-
тор екон. наук, професор, перший проректор (Маріуполь-
ський державний університет МОН України); Шаров О. М., 
доктор екон. наук, професор, головний науковий співро-
бітник відділу економічної безпеки (Національний інсти-
тут стратегічних досліджень); Шнирков О. І., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри світового господар-
ства і міжнародних економічних відносин (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни). (207/8)

Шкода Тетяна Никодимівна, доцент кафедри управ-
ління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана»: «Стратегічне управління людським капіталом авіа-
транспортних підприємств» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльності; 
08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна еконо-
міка і політика). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. (044) 456-98-73). Науковий консультант – Жаворонко-
ва Г. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
аерокосмічної геодезії (Національний авіаційний універси-
тет МОН України). Опоненти: Вартанова О. В., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри міжнародних еконо-
мічних відносин (Київський національний торговельно-еко-
номічний університет МОН України); Захарова О. В., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту 
та бізнес-адміністрування (Черкаський державний техно-
логічний університет МОН України); Мельничук Д. П., док-
тор екон. наук, доцент, професор кафедри теоретичної та 
прикладної економіки (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України). (237/8)
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Ярошенко Іван Васильович, начальник Лиманської 
об’єднаної державної податкової інспекції Головного 
управління ДФС в Одеській області: «Теоретико-методо-
логічні аспекти формування стратегічних пріоритетів роз-
витку лісопромислового комплексу України» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада Д 64.251.01 у НДЦ індустріальних проблем роз-
витку НАН України (61166, м. Харків, пров. Інженерний, 
1-а; тел. (057) 702-08-67). Опоненти: Благун І. С., доктор 
екон. наук, професор, декан економічного факультету 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»); Кучерова Г. Ю., доктор екон. наук, 
доцент, професор кафедри економіки (Класичний приват-
ний університет); Стройко Т. В., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри міжнародної економіки (Мико-
лаївський національний університет імені В. О. Сухомлин-
ського). (253/8)

Садовська Ірина Борисівна, завідувач кафедри обліку 
і аудиту Луцького національного технічного університету 
МОН України: «Розвиток теорії, методології і практики 
управлінського обліку: інституціонально-інжинірингові ас-
пекти» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.350.02 у 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 
258-31-80). Науковий консультант – Жук В. М., доктор 
екон. наук, професор, академік НААН України, головний 
науковий співробітник відділу обліку та оподаткування 
(ННЦ «Інститут аграрної економіки»). Опоненти: Задо-
рожний З.-М. В., доктор екон. наук, професор, проректор 
з наукової роботи, професор кафедри обліку у виробничій 
сфері (Тернопільський національний економічний універ-
ситет МОН України); Камінська Т. Г., доктор екон. наук, 
професор, в. о. ректора (Київський кооперативний інсти-
тут бізнесу і права); Лоханова Н. О., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та 
аудиту (Одеський національний економічний університет 
МОН України). (294/8)

Галаган Тетяна Іванівна, доцент кафедри економіки 
Дніпровського державного аграрно-економічного універ-
ситету МОН України: «Економіко-екологічні засади рекуль-
тивації земель природно-техногенних комплексів України» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища). Спецрада Д 41.177.01 в Ін-
ституті проблем ринку та економіко-екологічних дослі-
джень НАН України (65044, м. Одеса, Французький бульв., 
29; тел. (048) 722-29-05). Науковий консультант – Мель-
ник Л. Ю., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри економіки (Дніпровський державний аграрно-еконо-
мічний університет). Опоненти: Макаренко П. М., доктор 
екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
завідувач кафедри економіки підприємств (Полтавська 
державна аграрна академія); Купінець Л. Є., доктор екон. 
наук, професор, завідувач відділу економіко-екологічних 
проблем приморських регіонів (Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України); Бабмін-
дра Д. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної 
теорії (Запорізький національний університет). (296/8)

Бондаренко Світлана Анатоліївна, старший науковий 
співробітник відділу економічного регулювання природо-
користування Інституту проблем ринку та економіко-еколо-
гічних досліджень НАН України: «Теоретико-методологічні 
засади системного забезпечення стійкого інноваційного 
розвитку виноробних підприємств» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України (65044, 
м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). 
Науковий консультант – Мартієнко А. І., доктор екон. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
економічного регулювання природокористування (Інсти-
тут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України). Опоненти: Бабенко В. О., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та 
економічної теорії (Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна МОН України); Гудзинський О. Д., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту імені професора Й. С. Завадського (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України); Прокопенко О. В., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри міжнародної економіки (ПВНЗ 
«Міжнародний науково-технічний університет імені акаде-
міка Юрія Бугая» МОН України). (333/8)

Баженова Олена Володимирівна, доцент кафедри еко-
номічної кібернетики Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка: «Зовнішня стійкість еконо-
міки України: теорія і практика моделювання» (08.00.11 – 
математичні методи, моделі та інформаційні технології в 
економіці). Спецрада Д 26.001.48 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-
31-41). Науковий консультант – Черняк О. І., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економічної кіберне-
тики (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Лисенко Ю. Г., доктор екон. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, директор ННІ 
інноваційних технологій управління (ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»); Григор-
ків В. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафе-
дри економіко-математичного моделювання (Чернівець-
кий національний університет імені Юрія Федьковича); 
Оліскевич М. О., доктор екон. наук, доцент, професор ка-
федри математичної економіки та економетрії (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). (380/8)

Брайловський Ілля Аркадійович, науковий співробітник 
ДП «Наукова спілка Донбасу» ДП «НДЦ «Охоронна архео-
логічна служба України» Інституту археології НАН України: 
«Стратегія забезпечення розвитку державно-приватного 
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партнерства в Україні» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у 
Чернігівському національному технологічному університе-
ті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 
(0462) 66-51-03). Науковий консультант – Маргасова В. Г., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгал-
терського обліку, оподаткування та аудиту (Чернігівський 
національний технологічний університет МОН України). 
Опоненти: Гальцова О. Л., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та 
міжнародних економічних відносин (Класичний приват-
ний університет); Сафонов Ю. М., доктор екон. наук, про-
фесор, заступник директора (ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» МОН України); Шапошников К. С., доктор 
екон. наук, професор, директор (Причорноморський НДІ 
економіки та інновацій). (403/8)

Рекова Наталія Юріївна, професор кафедри економі-
ки підприємства Донбаської державної машинобудівної 
академії, м. Краматорськ: «Розвиток методології еконо-
мічного аналізу та аудиту результатів реалізації політики 
фіскальної децентралізації» (08.00.08 – гроші, фінанси і 
кредит; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 79.051.04 у 
Чернігівському національному технологічному університе-
ті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 
(0462) 66-51-03). Науковий консультант – Шкарлет С. М., 
доктор екон. наук, професор, ректор (Чернігівський націо-
нальний технологічний університет МОН України). Опонен-
ти: Гуцаленко Л. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри аудиту та державного контролю (Вінницький на-
ціональний аграрний університет МОН України); Кирилен-
ко О. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський національний 
економічний університет МОН України); Лазаришина І. Д., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку 
та оподаткування (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України МОН України). (407/8)

Диба Олександр Михайлович, докторант кафедри ін-
вестиційної діяльності ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Фі-
нансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку в 
умовах глобалізації» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному тех-
нологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий кон-
сультант – Майорова Т. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри інвестиційної діяльності (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України). Опоненти: Колодізєв О. М., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри банківської 
справи (Харківський національний економічний універ-
ситет імені Семена Кузнеця МОН України); Онишко С. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінан-
сових ринків (Університет державної фіскальної служби 
України ДФС України); Черкасова С. В., доктор екон. наук, 

доцент, завідувач кафедри фінансів, кредиту та страху-
вання (Львівський торговельно-економічний університет 
Укоопспілки). (422/8)

Фалович Володимир Андрійович, доцент кафедри про-
мислового маркетингу Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя МОН України: 
«Формування та розвиток комплексу емерджентних якос-
тей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового 
призначення» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 58.052.05 у Тернопільському національному технічному 
університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тер-
нопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий 
консультант – Крикавський Є. В., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри маркетингу і логістики (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Мізюк Б. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри туризму та готельно-ресторанної справи (Львівський 
торговельно-економічний університет); Решетнікова І. Л., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри марке-
тингу імені А. Ф. Павленка (ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); 
Стрій Л. О., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри менеджменту та маркетингу (Одеська національна 
академія зв’язку імені О. С. Попова). (426/8)

Тюхтенко Наталія Анатоліївна, в. о. ректора Херсон-
ського державного університету: «Формування та оціню-
вання соціальних стратегій активізації трудової діяльності 
персоналу підприємств» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 67.052.05 у Херсонському національному 
технічному університеті МОН України (73008, м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий 
консультант – Савіна Г. Г., доктор екон. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (Херсонський національний 
технічний університет МОН України). Опоненти: Ігнатьє-
ва І. А., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
маркетингу та управління бізнесом (Національний універ-
ситет «Києво-Могилянська академія» МОН України); Куз-
нєцов Е. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри економіки та управління (Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечникова МОН України); Стадник В. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту, адміністрування та готельно-ресторанної справи 
(Хмельницький національний університет МОН України). 
(447/8)

Гриневич Людмила Володимирівна, доцент кафедри 
статистики та економічного прогнозування Харківського 
національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця МОН України: «Теоретико-методологічні засади 
подолання дисбалансу професійного розподілу людсько-
го капіталу продуктивних сил регіону» (08.00.05 – розви-
ток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада 
Д 41.177.02 в Інституті проблем ринку та економіко-еко-
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логічних досліджень НАН України (65044, м. Одеса, Фран-
цузький бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). Науковий кон-
сультант – Уманець Т. В., доктор екон. наук, професор, 
старший науковий співробітник відділу розвитку підпри-
ємництва (Інститут проблем ринку та економіко-еколо-
гічних досліджень НАН України). Опоненти: Симонен-
ко В. К., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, професор кафедри фінансового аналізу і 
контролю (Київський національний торговельно-еконо-
мічний університет МОН України); Заблодська І. В., доктор 
екон. наук, професор, директор (Луганська філія Інсти-
туту економіко-правових досліджень НАН України); Сто-
ронянська І. З., доктор екон. наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи (ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). (472/8)

Єрмакова Ольга Анатоліївна, докторант Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України: «Теоретико-методологічні засади формування 
регіональної інноваційної політики в умовах глокалізації» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна еко-
номіка). Спецрада Д 41.177.02 в Інституті проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України (65044, 
м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). 
Науковий консультант – Лайко О. І., доктор екон. наук, 
старший науковий співробітник, заступник завідувача від-
ділу міжрегіонального економічного розвитку Українсько-
го Причорномор’я (Інститут проблем ринку та економі-
ко-екологічних досліджень НАН України). Опоненти: Єго-
ров І. Ю., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу інноваційної політики, еко-
номіки і організації високих технологій (ДУ «Інститут еко-
номіки та прогнозування НАН України»); Божидарнік Т. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту (Луцький національний технічний університет МОН 
України); Забарна Е. М., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри економічних систем і управління іннова-
ційним розвитком (Одеський національний політехнічний 
університет МОН України). (473/8)

Тяжкороб Ірина Володимирівна, доцент кафедри фі-
нансів, банківської справи та страхування Львівського 
навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет бан-
ківської справи»: «Інвестиційне забезпечення стратегії 
розвитку просторових форм організації економіки регіо-
ну» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка). Спецрада Д 29.051.01 у Східноукраїнському 
національному університеті імені Володимира Даля МОН 
України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 
59; тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант – Заблод-
ська І. В., доктор екон. наук, професор, завідувач відді-
лу проблем міжрегіонального співробітництва (Інститут 
економіко-правових досліджень НАН України). Опоненти: 
Буднікевич І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу, інновацій та регіонального роз-
витку (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича); Ґудзь П. В., доктор екон. наук, професор, 

директор Економіко-гуманітарного інституту (Запорізький 
національний технічний університет); Шульц С. Л., доктор 
екон. наук, професор, завідувач відділу регіональної еко-
номічної політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України»). (519/8)

Нестеренко Оксана Олександрівна, докторант Харків-
ського державного університету харчування та торгівлі: 
«Методологія та організація формування інтегрованої 
звітності» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
64.088.02 у Харківському державному університеті хар-
чування та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. 
Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий кон-
сультант – Крутова А. С., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування (Хар-
ківський державний університет харчування та торгів-
лі). Опоненти: Жук В. М., доктор екон. наук, професор, 
академік НААН України, головний науковий співробітник 
відділу обліку та оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки»); Кузьмінський Ю. А., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»); Грицишен Д. О., доктор екон. наук, до-
цент, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного 
управління та адміністрування (Житомирський державний 
технологічний університет). (636/8)

Васильчишин Олександра Богданівна, докторант кафе-
дри податків та фіскальної політики Тернопільського націо-
нального економічного університету: «Фінансова безпека 
банківської системи 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). На-
уковий консультант – Крисоватий А. І., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри податків та фіскальної по-
літики, ректор (Тернопільський національний економічний 
університет). Опоненти: Вовчак О. Д., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансів, банківської спра-
ви та страхування (ДВНЗ «Університет банківської справи» 
МОН України); Єгоричева С. Б., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри фінансів та банківської справи 
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі»); Коваленко В. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри банківської справи (Одеський націо-
нальний економічний університет МОН України). (677/8)

Зварич Роман Євгенович, докторант кафедри міжна-
родної економіки Тернопільського національного еконо-
мічного університету: «Економічні імперативи процесів 
альтерглобалізації» (08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 58.082.01 
у Тернопільському національному економічному універси-
теті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 
тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант – Мокій А. І., 
доктор екон. наук, професор, проректор з міжнародних 
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зв’язків та стратегічного розвитку (ПВНЗ «Запорізький 
інститут економіки та інформаційних технологій»). Опо-
ненти: Філіпенко А. С., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри світового господарства і міжнародних 
економічних відносин (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка МОН України); Хаджинов І. В., 
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Донецький національний університет імені Василя Стуса 
МОН України, м. Вінниця); Якубовський С. О., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри світового господар-
ства і міжнародних економічних відносин (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова МОН України). 
(678/8)

Колінець Леся Богданівна, докторант кафедри між-
народної економіки Тернопільського національного еко-
номічного університету: «Антикризові механізми нового 
світового фінансового порядку» (08.00.02 – світове гос-
подарство і міжнародні економічні відносини). 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 консуль-
тант – Крисоватий А. І., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри податків та фіскальної політики, ректор 
(Тернопільський національний економічний університет). 
Опоненти: Лук’яненко Д. Г., доктор екон. наук, профе-
сор, ректор (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Сту-
кало Н. В., доктор екон. наук, професор, декан факуль-
тету міжнародної економіки (Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара МОН України); Філіпен-
ко А. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
світового господарства і міжнародних економічних від-
носин (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). (679/8)

Кравчук Ігор Святославович, докторант кафедри бан-
ківського менеджменту та обліку Тернопільського націо-
нального економічного університету: «Стабільність ринку 
обігових фінансових інструментів» (08.00.08 – гроші, фі-
нанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському 
національному економічному університеті МОН України 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-
50-51). Науковий консультант – Довгань Ж. М., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри банківського 
менеджменту та обліку (Тернопільський національний 
економічний університет). Опоненти: Васильєва Т. А., док-
тор екон. наук, професор, директор ННІ фінансів, еконо-
міки та менеджменту імені Олега Балацького (Сумський 
державний університет МОН України); Пшик Б. І., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банків-
ської справи та страхування (Львівський навчально-науко-
вий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН 
України); Коваленко Ю. М., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри фінансових ринків (Національний уні-
верситет державної фіскальної служби України ДФС Укра-
їни). (680/8)

Стащук Олена Володимирівна, доцент кафедри фінан-
сів та кредиту Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки: «Фінансова безпека акціонер-
них товариств: концептуальні засади теорії та практики» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 58.082.01 
у Тернопільському національному економічному універси-
теті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 
тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант – Кирилен-
ко О. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський національний 
економічний університет). Опоненти: Барановський О. І., 
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової робо-
ти (ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України); 
Зимовець В. В., доктор екон. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу фінансів реального сектору 
(ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»); 
Забаштанський М. М., доктор екон. наук, доцент, дирек-
тор ННІ бізнесу, природокористування і туризму (Черні-
гівський національний технологічний університет МОН 
України). (683/8)

Мартинюк Олена Анатоліївна, доцент кафедри ме-
неджменту Міжнародного гуманітарного університету: 
«Інноваційні технології в управлінській діяльності під-
приємств в умовах динамічного бізнес-середовища» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.088.05 в 
Одеській національній академії харчових технологій МОН 
України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 
725-32-84). Науковий консультант – Гончаренко О. М., 
доктор екон. наук, доцент, декан фінансово-економічного 
факультету (Одеський національний економічний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Басюркіна Н. Й., доктор 
екон. наук, доцент, завідувач кафедри управління бізне-
сом (Одеська національна академія харчових технологій 
МОН України); Витвицька О. Д., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри публічного управління та менедж-
менту інноваційної діяльності (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН України); 
Гринько Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри економіки, підприємництва та управління підпри-
ємствами (Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара МОН України). (700/8)

Павлов Костянтин Володимирович, докторант Схід-
ноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки: «Регулювання конкурентних відносин на регіо-
нальних ринках житлової нерухомості» (08.00.05 – розви-
ток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада 
Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових 
технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 
112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консультант – Стрі-
шенець О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри аналітичної економіки та природокористування 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки МОН України). Опоненти: Семенов В. Ф., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри економіки та 
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управління туризмом (Одеський національний економіч-
ний університет МОН України); Максимчук М. В., доктор 
екон. наук, старший науковий співробітник, старший на-
уковий співробітник відділу регіональної економічної 
політики (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України»); Брич В. Я., доктор екон. 
наук, професор, директор ННІ освіти та інновацій (Тер-
нопільський національний економічний університет МОН 
України). (702/8)

Самофатова Вікторія Анатоліївна, докторант кафедри 
економіки промисловості Одеської національної академії 
харчових технологій: «Методологія управління сталим 
розвитком агропродовольчої сфери регіону» (08.00.05 – 
розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). 
Спецрада Д 41.088.05 в Одеській національній академії 
харчових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. 
Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий консуль-
тант – Павлов О. І., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки промисловості (Одеська національна 
академія харчових технологій МОН України). Опоненти: 
Запша Г. М., доктор екон. наук, професор, завідувач ка-
федри менеджменту (Одеський державний аграрний уні-
верситет МОН України); Копитко В. І., доктор екон. наук, 
професор, декан факультету (Львівська філія Дніпропе-
тровського національного університету залізничного тран-
спорту імені академіка Всеволода Лазаряна МОН України); 
Крисанов Д. Ф., доктор екон. наук, професор, керівник Ін-
ституту економіки і бізнесу (Білоцерківський національний 
аграрний університет МОН України). (704/8)

Галинська Юлія Вікторівна, доцент кафедри управ-
ління Сумського державного університету МОН України: 
«Державне регулювання розподілу природної ренти в 
національній економіці на основі теорії колабораційних 
альянсів» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 55.051.06 у Сумському 
державному університеті МОН України (40007, м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 64-04-99). На-
уковий консультант – Теліженко О. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри управління (Сумський дер-
жавний університет МОН України). Опоненти: Хлобис-
тов Є. В., доктор екон. наук, професор кафедри педаго-
гіки, психології та менеджменту (Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти); Губарєва І. О., доктор 
екон. наук, професор, завідувач сектору енергетичної без-
пеки та енергозбереження відділу промислової політики 
та енергетичної безпеки (НДЦ індустріальних проблем 
розвитку НАН України); Монастирський Г. Л., доктор екон. 
наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 
(Тернопільській національний економічний університет). 
(721/8)

Яструбський Михайло Ярославович, доцент кафедри 
обліку та аналізу Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Гармонійний розвиток та державне регу-
лювання діяльності вищих навчальних закладів України» 

(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-22-10). Науковий консультант – Кузьмін О. Є., доктор 
екон. наук, професор, директор ННІ економіки і менедж-
менту (Національний університет «Львівська політехні-
ка»). Опоненти: Оболенська Т. Є., доктор екон. наук, про-
фесор, проректор (ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); 
Іляшенко С. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу та управління інноваційною діяль-
ністю (Сумський державний університет МОН України); 
Балан О. С., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри адміністративного менеджменту та проблем ринку 
(Одеський національний політехнічний університет МОН 
України). (735/8)

Мандра Володимир Володимирович, заступник дирек-
тора порту з економіки та фінансів ДП «Маріупольський 
морський торговельний порт»: «Моделі модернізації сис-
теми управління фінансово-господарською діяльністю 
морського торговельного порту» (08.00.11 – математичні 
методи, моделі та інформаційні технології в економіці). 
Спецрада Д 44.877.02 у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» (36014, м. Полтава, вул. 
Коваля, 3; тел. (0532) 50-91-70). Науковий консультант – 
Жерліцин Д. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач ка-
федри фінансів, банківської справи та страхування (ПрАТ 
«ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних 
технологій»). Опоненти: Григорук П. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і 
моделювання в економіці (Хмельницький національний 
університет МОН України); Іванова В. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки підприємства та 
економічної кібернетики (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»); Ширяєва Л. В., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри економіки 
і фінансів (Одеський національний морський університет 
МОН України). (751/8)

Жуковська Валентина Миколаївна, докторант кафе-
дри менеджменту Київського національного торговель-
но-економічного університету: «Управління соціальним 
розвитком підприємства торгівлі» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у Київському національ-
ному торговельно-економічному університеті МОН Украї-
ни (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). 
Науковий консультант – Мазаракі А. А., доктор екон. наук, 
професор, ректор (Київський національний торговель-
но-економічний університет). Опоненти: Костишина Т. А., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управлін-
ня персоналом і економіки праці (ВНЗ Укоопспілки «Пол-
тавський університет економіки і торгівлі» МОН України); 
Марченко В. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки та підприємництва (Національний тех-
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нічний університет України «Київський політехнічний ін-
ститут імені Ігоря Сікорського» МОН України); Савіна Г. Г., 
доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(Херсонський національний технічний університет МОН 
України). (775/8)

Карінцева Олександра Іванівна, доцент кафедри еко-
номіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сум-
ського державного університету МОН України: «Методо-
логічні засади реструктуризації національної економіки 
України з урахуванням еколого-економічних трансфор-
мацій» (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) 64-04-99). Науковий 
консультант – Мельник Л. Г., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-
адміністрування (Сумський державний університет МОН 
України). Опоненти: Педченко Н. С., доктор екон. наук, 
професор, перший проректор (Полтавський університет 
економіки і торгівлі); Маслак О. І., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри економіки (Кременчуцький на-
ціональний університет імені Михайла Остроградського 
МОН України); Хаустова В. Є., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач сектору промислової політики та інноваційно-
го розвитку (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН 
України). (778/8)

Завідна Людмила Дмитрівна, докторант кафедри го-
тельно-ресторанного бізнесу Київського національного 
торговельно-економічного університету: «Управління 
стратегічним розвитком підприємства готельного гос-
подарства» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – 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 консуль-
тант – Мазаракі А. А., доктор екон. наук, професор, ректор 
(Київський національний торговельно-економічний уні-
верситет). Опоненти: Андрушків Б. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної 
діяльності та підприємництва (Тернопільський національ-
ний технічний університет імені Івана Пулюя МОН Украї-
ни); Басюк Д. І., доктор екон. наук, доцент, завідувач ка-
федри туристичного та готельного бізнесу (Національний 
університет харчових технологій МОН України); Ястрем-
ська О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри економіки, управління підприємствами та логістики 
(Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця МОН України). (782/8)

Степанова Катерина В’ячеславівна, доцент кафедри 
економіки і міжнародних економічних відносин Міжна-
родного гуманітарного університету: «Теоретико-методо-
логічні основи формування політики розвитку морської 
діяльності в Україні» (08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством). Спецрада Д 41.177.02 в 

Інституті проблем ринку та економіко-екологічних до-
сліджень НАН України (65044, м. Одеса, Французький 
бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). Науковий консуль-
тант – Буркинський Б. В., доктор екон. наук, професор, 
академік НАН України, директор (Інститут проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України). Опо-
ненти: Кизим М. О., доктор екон. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, директор (НДЦ індустріальних 
проблем розвитку НАН України); Жаліло Я. А., доктор екон. 
наук, провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут еко-
номіки та прогнозування НАН України»); Кібік О. М., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри національної 
економіки (Національний університет «Одеська юридична 
академія»). (827/8)

Пішенін Ігор Костянтинович, помічник начальника ін-
спекції з питань підготовки та дипломування моряків Мі-
ністерства інфраструктури України: «Трудовий потенціал 
транспортної інфраструктури підприємств АПК та страте-
гія його модернізації в сучасних умовах» (08.00.04 – еко-
номіка та управління підприємствами – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 79.051.01 у Чернігівському 
національному технологічному університеті МОН України 
(14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-
03). Опоненти: Гораль Л. Т., доктор екон. наук, професор, 
директор Інституту економіки та управління у нафтогазо-
вому комплексі (Івано-Франківський національний тех-
нічний університет нафти і газу МОН України); Гарафоно-
ва О. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
менеджменту (ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); 
Захарчук О. В., доктор екон. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-
технічного забезпечення (ННЦ «Інститут аграрної економі-
ки» НААН України). (863/8)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Ємельяненко Ганна Дмитрівна, доцент кафедри філосо-

фії, соціально-політичних і правових наук ДВНЗ «Донбась-
кий державний педагогічний університет», м. Слов’янськ: 
«Екзистенціальна теологія: філософські засновки і особли-
вості концептуалізації» (09.00.11 – релігієзнавство). Спец-
рада Д 26.161.03 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди 
НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; 
тел. (044) 279-04-18). Науковий консультант – Шевчен-
ко С. Л., доктор філософ. наук, завідувач кафедри соціаль-
но-гуманітарних дисциплін та іноземних мов (ПВНЗ «Євро-
пейський університет»). Опоненти: Гаврилюк Т. В., доктор 
філософ. наук, доцент, завідувач кафедри філософії та 
соціально-гуманітарних дисциплін (Національна академія 
статистики, обліку та аудиту Держстату України); Филипо-
вич Л. О., доктор філософ. наук, професор, завідувач від-
ділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства 
(Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України); 
Шепетяк О. М., доктор філософ. наук, доцент, професор 
кафедри філософії (Київський університет імені Бориса 
Грінченка МОН України). (76/8)
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Мальцева Ольга Володимирівна, доцент кафедри 
соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет»: «Модуси сміху в со-
ціокультурній динаміці» (09.00.03 – соціальна філософія 
і філософія історії). Спецрада Д 08.051.11 у Дніпровсько-
му національному університеті імені Олеся Гончара МОН 
України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-
98-00). Опоненти: Єременко О. М., доктор філософ. наук, 
професор кафедри філософії (Національний університет 
«Одеська юридична академія»); Голубович І. В., доктор 
філософ. наук, професор кафедри філософії та основ 
загальногуманітарного знання (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова); Висоцька О. Є., доктор 
філософ. наук, завідувач кафедри філософії (КЗВО «Дні-
провська академія неперервної освіти» ДОР). (123/8)

Бредун Іван Валерійович, доцент кафедри філософії 
Харківського національного університету будівництва 
та архітектури: «Есхатологія долі: історико-філософ-
ський вимір» (09.00.05 – історія філософії). Спецрада Д 
08.051.11 у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Опоненти: Шевцов С. В., док-
тор філософ. наук, професор кафедри філософії (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара); 
Базалук О. О., доктор філософ. наук, професор кафедри 
філософії (Переяслав-Хмельницький державний педаго-
гічний університет імені Григорія Сковороди); Корх О. М., 
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри со-
ціальних комунікацій, філософії та суспільно-політичних 
дисциплін (Університет митної справи та фінансів). (124/8)

Левкулич Василь Васильович, завідувач кафедри 
філософії Ужгородського національного університету: 
«Справедливість як імператив соціокультурної дійсності» 
(09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). 
Спецрада Д 26.053.16 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти: 
Крилова С. А., доктор філософ. наук, професор, завіду-
вач кафедри філософської антропології (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); На-
дибська О. Я., доктор філософ. наук, професор, завідувач 
кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 
(Одеський державний університет внутрішніх справ); До-
ній Н. Є., доктор філософ. наук, доцент, професор кафе-
дри економіки та соціальних дисциплін (Академія держав-
ної пенітенціарної служби України). (772/8)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Кутуза Наталя Валерїївна, доцент кафедри прикладної 

лінгвістики Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова: «Комунікативна сугестія в рекламному 
дискурсі: психолінгвістичний аспект» (10.02.01 – укра-
їнська мова). Спецрада Д 41.051.02 в Одеському націо-
нальному університеті імені І. І. Мечникова МОН України 
(65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 63-07-

03). Науковий консультант – Ковалевська Т. Ю., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри української 
мови (Одеський національний університет імені І. І. Меч-
никова МОН України). Опоненти: Бацевич Ф. С., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри загально-
го мовознавства (Львівський національний університет 
імені Івана Франка МОН України); Загнітко А. П., доктор 
філол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
завідувач кафедри загального та прикладного мовознав-
ства і слов’янської філології (Донецький національний 
університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця); 
Олексенко В. П., доктор філол. наук, професор, декан фа-
культету філології та журналістики (Херсонський держав-
ний університет МОН України). (147/8)

Марчишина Алла Анатоліївна, докторант кафедри 
германських мов і перекладознавства Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка: 
«Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерніст-
ському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний 
аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та худож-
ніх текстів)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 
41.051.02 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французь-
кий бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий консультант – 
Бабелюк О. А., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри іноземних мов та перекладознавства (Львів-
ський державний університет безпеки життєдіяльності 
ДСНС України). Опоненти: Андрейчук Н. І., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри перекладознавства 
і контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка МОН 
України); Петлюченко Н. В., доктор філол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри іноземних мов № 2 (Національний 
університет «Одеська юридична академія» МОН України); 
Приходько Г. І., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри англійської філології (Запорізький національний 
університет МОН України). (148/8)

Ситар Ганна Василівна, доцент кафедри загального 
та прикладного мовознавства і слов’янської філології До-
нецького національного університету імені Василя Стуса, 
м. Вінниця: «Синтаксичні фразеологізми в українській 
мові: структурно-семантичний, прагматичний і приклад-
ний виміри» (10.02.01 – українська мова; 10.02.21 – струк-
турна, прикладна та математична лінгвістика). 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 консуль-
тант – Загнітко А. П., доктор філол. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач кафедри загально-
го та прикладного мовознавства і слов’янської філології 
(Донецький національний університет імені Василя Стуса). 
Опоненти: Дарчук Н. П., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри української мови та прикладної лінг-
вістики (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Скаб М. С., доктор філол. наук, професор, 
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завідувач кафедри історії та культури української мови 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича); Кондратенко Н. В., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова). (246/8)

Колкутіна Вікторія Вікторівна, доцент кафедри журна-
лістики Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Літературна есеїстика Дмитра Донцова: наці-
ософсько-герменевтичні аспекти» (10.01.01 – українська 
література). Спецрада Д 35.051.13 у Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 261-
60-48). Науковий консультант – Іванишин П. В., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри української 
літератури та теорії літератури (Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Клочек Г. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри української та зарубіжної літератури (Централь-
ноукраїнський державний педагогічний університет іме-
ні Володимира Винниченка); Хороб С. І., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри української літератури 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет іме-
ні Василя Стефаника»); Мейзерська Т. С., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри теорії та історії світо-
вої літератури імені професора В. І. Фесенко (Київський 
національний лінгвістичний університет). (741/8)

Швець Алла Іванівна, заступник директора з наукової 
роботи ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»: «Життє-
вий світ Наталії Кобринської в генераційному, світогляд-
ному і творчому вимірах» (10.01.01 – українська літера-
тура). Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка МОН України (79000, 
м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 261-60-48). На-
уковий консультант – Пилипчук С. М., доктор філол. наук, 
доцент, професор кафедри української фольклористики 
імені академіка Філарета Колесси, декан філологічного 
факультету (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Жулинський М. Г., доктор філол. 
наук, академік НАН України, директор (Інститут літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України); Хороб С. І., доктор фі-
лол. наук, професор, завідувач кафедри української літе-
ратури (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»); Гальчук О. В., доктор філол. 
наук, доцент, професор кафедри світової літератури (Ки-
ївський університет імені Бориса Грінченка). (744/8)

Джиджора Євген Володимирович, доцент кафедри 
періодичної преси та медіаредагування Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова: «Гімнографія 
Київської Русі ХІ – ХІІІ сторіч: структурне ціле канону мі-
нейного циклу» (10.01.01 – українська література). Спец-
рада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевчен-
ка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. 
(044) 279-10-84). Опоненти: Матушек О. Ю., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри історії української 

літератури (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна); Поплавська Н. М., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри журналістики (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка); Пелешенко Ю. В., доктор філол. наук, провідний 
науковий співробітник відділу історії української літерату-
ри (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України). 
(788/8)

Лущій Світлана Іванівна, старший науковий співробіт-
ник відділу української літератури XX століття та сучасного 
літературного процесу Інституту літератури імені Т. Г. Шев-
ченка НАН України: «Романістика української діаспори 
1960 – 1980-х років: проблематика, жанрово-стильова па-
радигма» (10.01.01 – українська література). Спецрада Д 
26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 
279-10-84). Опоненти: Ковалів Ю. І., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри історії української літера-
тури, теорії літератури та літературної творчості (Інститут 
філології Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка); Поліщук В. Т., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри української літератури та 
компаративістики (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького); Васьків М. С., доктор фі-
лол. наук, професор, професор кафедри журналістики і 
міжнародних відносин (Київський національний універси-
тет культури і мистецтв). (789/8)

Левченко Наталія Микитівна, доцент кафедри україн-
ської і світової літератури Харківського національного пе-
дагогічного університету імені Г. С. Сковороди: «Біблійна 
герменевтика в давній українській літературі» (10.01.01 – 
українська література). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті лі-
тератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, 
вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-10-84). Опоненти: Ан-
тофійчук В. І., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри української літератури (Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича); Матушек О. Ю., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри історії 
української літератури (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна); Пелешенко Ю. В., доктор фі-
лол. наук, провідний науковий співробітник відділу історії 
української літератури (Інститут літератури імені Т. Г. Шев-
ченка НАН України). (790/8)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Юсупов Володимир Васильович, докторант докто-

рантури та аспірантури Національної академії внутрішніх 
справ: «Криміналістика в Україні у XX – на початку XXI ст. 
(історико-теоретичне дослідження)» (12.00.09 – кримі-
нальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 
у Національній академії внутрішніх справ МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-
91). Науковий консультант – Іщенко А. В., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, професор ка-
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федри криміналістики та судової медицини (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Шепітько В. Ю., 
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач ка-
федри криміналістики (Національний юридичний універ-
ситет України імені Ярослава Мудрого); Тіщенко В. В., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, завіду-
вач кафедри криміналістики (Національний університет 
«Одеська юридична академія»); Лук’янчиков Є. Д., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри інформаційно-
го права та права інтелектуальної власності (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»). (61/8)

Шепітько Михайло Валерійович, докторант ННІ ви-
вчення проблем злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України: «Теоретико-методологічні засади 
формування системи протидії злочинам у сфері право-
суддя» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право і 12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада Д 64.086.01 у Національ-
ному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. 
(057) 704-93-61). Науковий консультант – Борисов В. І., 
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, 
заслужений юрист України, директор (НДІ вивчення проб-
лем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України). Опоненти: Грищук В. К., доктор юрид. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений 
юрист України, декан юридичного факультету (Львівський 
державний університет внутрішніх справ); Тіщенко В. В., 
доктор юрид. наук, член-кореспондент НАПрН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафе-
дри криміналістики (Національний університет «Одеська 
юридична академія»); Фріс П. Л., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри кримінального права (Юридичний інститут При-
карпатського національного університету імені Василя 
Стефаника). (142/8)

Золотар Ольга Олексіївна, завідувач наукового сектору 
прав і безпеки людини в інформаційній сфері НДІ інфор-
матики і права НАПрН України: «Правові основи інформа-
ційної безпеки людини» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий кон-
сультант – Бєляков К. І., доктор юрид. наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України, завідувач наукового 
відділу теорії, історії та філософії інформаційного права 
(НДІ інформатики і права НАПрН України). Опоненти: 
Арістова І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач ка-
федри адміністративного та інформаційного права (Сум-
ський національний аграрний університет); Настюк В. Я., 

доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, за-
відувач кафедри адміністративного права та адміністра-
тивної діяльності (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого); Шопіна І. М., доктор юрид. наук, 
старший науковий співробітник, професор кафедри адмі-
ністративно-правових дисциплін (Львівський державний 
університет внутрішніх справ МВС України). (159/8)

Мухін Віталій Володимирович, заступник директора з 
юридичних питань ТОВ «Нафтотрейд»: «Індивідуальне ре-
гулювання у механізмі децентралізації у праві» (12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень). Спецрада Д 64.086.02 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН 
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 
704-92-72). Науковий консультант – Петришин О. В., док-
тор юрид. наук, професор, президент НАПрН України. 
Опоненти: Бобровник С. В., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії права та держави (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); На-
ливайко Л. Р., доктор юрид. наук, професор, проректор 
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ); Серьогін В. О., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри конституційного і муніципального права 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на). (162/8)

Вапнярчук В’ячеслав Віталійович, доцент кафедри 
кримінального процесу Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого: «Теоретичні основи кри-
мінального процесуального доказування» (12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 64.086.01 
у Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 
77; тел. (057) 704-93-61). Опоненти: Аленін Ю. П., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Украї-
ни, заслужений юрист України, професор кафедри кри-
мінального процесу (Національний університет «Одеська 
юридична академія»); Лобойко Л. М., доктор юрид. наук, 
професор, суддя Верховного Суду; Погорецький М. А., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри право-
суддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (163/8)

Сенюта Ірина Ярославівна, завідувач кафедри медич-
ного права ФПО Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького: «Цивільні право-
відносини у сфері надання медичної допомоги в Україні: 
питання теорії і практики» (12.00.03 – цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і під-
приємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 
(01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044) 286-70-
98). Науковий консультант – Майданик Р. А., доктор юрид. 
наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафе-
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дри цивільного права (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Стефанчук Р. О., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, головний науковий співробітник відділу комп-
лексних проблем державотворення (Інститут законодав-
ства Верховної Ради України); Харитонов Є. О., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Укра-
їни, завідувач кафедри цивільного права (Національний 
університет «Одеська юридична академія»); Шимон С. І., 
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри правового 
регулювання економіки (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (311/8)

Бернацька Наталія Іларіонівна, перший заступник Мі-
ністра юстиції України: «Проблеми правового регулюван-
ня соціального забезпечення публічної служби в Україні» 
(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). 
Науковий консультант – Іншин М. І., доктор юрид. наук, 
професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Мельник К. Ю., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри трудового та господарського права 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Костюк В. Л., доктор юрид. наук, доцент, заступник за-
відувача відділу (Головне науково-експертне управління 
Апарату Верховної Ради України); Клемпарський М. М., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри загально-
правових дисциплін (Донецький юридичний інститут МВС 
України, м. Кривий Ріг). (362/8)

Журавель Валентина Іванівна, суддя Верховного Суду: 
«Співвідношення індивідуальних та колективних форм 
захисту трудових прав працівників» (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 кон-
сультант – Костюк В. Л., доктор юрид. наук, доцент, за-
ступник керівника відділу Головного науково-експертного 
управління Апарату Верховної Ради України. Опоненти: 
Занфірова Т. А., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри трудового права та права соціального забезпе-
чення (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Бурлака О. С., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри цивільного права і процесу (Національна 
академія внутрішніх справ); Губська О. А., доктор юрид. 
наук, доцент, суддя Київського апеляційного адміністра-
тивного суду. (363/8)

Шеремет Олег Семенович, професор кафедри кри-
мінального права Інституту права імені Володимира 
Сташиса Класичного приватного університету: «Органи 
місцевого самоврядування як суб’єкт запобігання злочи-

нам» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03 у Хар-
ківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 
тел. (057) 739-81-81). Науковий консультант – Денисо-
ва Т. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист 
України, помічник ректора з наукової та науково-мето-
дичної роботи (Академія державної пенітенціарної служ-
би). Опоненти: Грищук В. К., доктор юрид. наук, профе-
сор, академік АН ВО України, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений юрист України, декан факультету 
№ 6 (юридичного) (Львівський державний університет 
внутрішніх справ); Бабенко А. М., доктор юрид. наук, до-
цент, професор кафедри кримінального права та криміно-
логії (Одеський державний університет внутрішніх справ); 
Яковець І. С., доктор юрид. наук, старший науковий спів-
робітник, перший заступник директора (ДУ «Центр проба-
ції»). (441/8)

Степанченко Олексій Олексійович, доцент кафедри об-
ліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехніч-
ного університету: «Протидія етнорелігійному тероризму: 
кримінологічний, віктимологічний та геополітичний ана-
ліз» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримі-
нально-виконавче право). Спецрада Д 64.700.03 у Харків-
ському національному університеті внутрішніх справ МВС 
України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 
(057) 739-81-81). Науковий консультант – Литвинов О. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений працівник 
освіти України, завідувач кафедри кримінального права і 
кримінології факультету № 1 (Харківський національний 
університет внутрішніх справ). Опоненти: Стрельцов Є. Л., 
доктор юрид. наук, доктор теології, професор, член-
кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, завідувач кафедри кримінального права (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»); 
Копотун І. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, проректор з навчальної роботи (Інститут 
Служби зовнішньої розвідки України); Житний О. О., док-
тор юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналь-
но-правових дисциплін (Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна). (442/8)

Буяджи Ганна Володимирівна, державний секретар Мі-
ністерства юстиції України: «Довірча власність та трасто-
подібні конструкції: імплементація міжнародних стандар-
тів у цивільне право України» (12.00.03 – цивільне право 
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий консультант – Майданик Р. А., доктор юрид. наук, 
професор, дійсний член НАПрН України, завідувач кафе-
дри цивільного права (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Стефанчук Р. О., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, голов-
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ний науковий співробітник відділу комплексних проблем 
державотворення (Інститут законодавства Верховної Ради 
України); Голубєва Н. Ю., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри цивільного процесу (Національний уні-
верситет «Одеська юридична академія»); Васильєва В. А., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
завідувач кафедри цивільного права (Навчально-науковий 
юридичний інститут Прикарпатського національного уні-
верситету імені Василя Стефаника). (458/8)

Аверочкіна Тетяна Володимирівна, доцент кафедри 
морського і митного права Національного університету 
«Одеська юридична академія»: «Адміністративна юрис-
дикція України у прибережних водах» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
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 консультант – Ківалов С. В., доктор юрид. наук, 
професор, академік НАПрН України, народний депутат 
Верховної Ради України. Опоненти: Гаращук В. М., док-
тор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, завідувач кафедри адміністративного права (На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого); Мельник Р. С., доктор юрид. наук, професор, в. о. 
завідувача кафедри адміністративного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Мона-
єнко А. О., доктор юрид. наук, професор, директор Центру 
східноєвропейського права (Інститут законодавства Вер-
ховної Ради України). (656/8)

Турлова Юлія Анатоліївна, головний науковий спів-
робітник відділу науково-методичного забезпечення про-
курорської діяльності поза сферою кримінальної юстиції 
НДІ Національної академії прокуратури України: «Протидія 
екологічній злочинності в Україні: кримінологічні та кримі-
нально-правові засади» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада Д 
26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корецько-
го НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 
4; тел. 278-80-46). Науковий консультант – Костенко О. М., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач відділу проблем 
кримінального права, кримінології та судоустрою (Інститут 
держави і права імені В. М. Корецького НАН України). Опо-
ненти: Кулик О. Г., доктор юрид. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач НДЛ кримінологічних досліджень 
та проблем запобігання злочинності (Державний науково-
дослідний інститут МВС України); Матвійчук В. К., доктор 
юрид. наук, професор, перший проректор (ВНЗ «Націо-
нальна академія управління»); Орлов Ю. В., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри кримінального права і 
кримінології факультету № 1 (Харківський національний 
університет внутрішніх справ). (661/8)

Вознюк Андрій Андрійович, завідувач наукової лабо-
раторії з проблем досудового розслідування ННІ № 1 На-
ціональної академії внутрішніх справ: «Теоретичні та прак-

тичні проблеми кримінальної відповідальності за ство-
рення злочинних об’єднань та участь в них як посягання 
на громадську безпеку» (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 консультант – Дудоров О. О., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, завідувач НДЛ з проблем попередження, 
припинення та розслідування злочинів територіальними 
органами Національної поліції України (Луганський дер-
жавний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідорен-
ка, м. Сєвєродонецьк). Опоненти: Навроцький В. О., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Украї-
ни, професор кафедри кримінального права і криміноло-
гії (Львівський державний університет внутрішніх справ); 
Мисливий В. А., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри публічного права (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»); Берзін П. С., доктор юрид. наук, до-
цент, професор кафедри кримінального права та кримі-
нології (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (781/8)

Завальний Михайло Володимирович, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу факультету № 3 Хар-
ківського національного університету внутрішніх справ: 
«Адміністративно-правові засади діяльності та взаємодії 
державних та недержавних суб’єктів правоохорони в Укра-
їні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Хар-
ківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 
тел. 739-81-81). Науковий консультант – Музичук О. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист Укра-
їни, декан факультету № 1 (Харківський національний 
університет внутрішніх справ). Опоненти: Куліш А. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
директор ННІ права (Сумський державний університет); 
Бараш Є. Ю., доктор юрид. наук, доцент, заслужений діяч 
науки і техніки України, директор (Інститут кримінально-
виконавчої служби); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, до-
цент, завідувач докторантури та аспірантури (Національна 
академія внутрішніх справ). (880/8)

Джафарова Марина Вячеславівна, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу факультету № 3 Хар-
ківського національного університету внутрішніх справ: 
«Система адміністративного процесуального права Украї-
ни» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Хар-
ківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 
тел. 739-81-81). Науковий консультант – Бандурка О. М., 
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, 
заслужений юрист України, професор кафедри теорії та 
історії держави і права факультету № 1 (Харківський на-
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ціональний університет внутрішніх справ). Опоненти: Ком-
зюк В. Т., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
державно-правових дисциплін (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького); Соболь Є. Ю., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри держав-
но-правових дисциплін та адміністративного права (Цен-
тральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка); Христинченко Н. П., док-
тор юрид. наук, доцент, професор кафедри економічної 
безпеки та фінансових розслідувань (Тернопільський на-
ціональний економічний університет). (881/8)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Войтович Оксана Петрівна, доцент кафедри освіти до-

рослих Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Теоретичні і методичні засади фор-
мування технологічної компетентності майбутніх екологів 
у процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія та мето-
дика професійної освіти; 13.00.02 – теорія та методика на-
вчання – технічні дисципліни). Спецрада Д 26.053.01 у На-
ціональному педагогічному університеті імені М. П. Драго-
манова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; 
тел. 234-11-08). Опоненти: Авраменко О. Б., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри техніко-технологіч-
них дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльнос-
ті (Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини); Саєнко Т. В., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри екології (Національний авіаційний уні-
верситет); Скиба Ю. А., доктор пед. наук, доцент, провід-
ний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і 
науки (Інститут вищої освіти НАПН України). (2/8)

Мисліцька Наталія Анатоліївна, доцент кафедри фі-
зики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського: «Навчання фізики на засадах пропедев-
тичного підходу у формуванні методичної компетентності 
майбутнього вчителя фізики» (13.00.02 – теорія та мето-
дика навчання – фізика). Спецрада Д 26.053.06 у Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драго-
манова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 
9; тел. 234-11-08). Опоненти: Павленко А. І., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри соціальної роботи 
(Запорізький обласний інститут післядипломної педаго-
гічної освіти» Запорізької облради); Шишкін Г. О., доктор 
пед. наук, доцент, професор кафедри фізики та методики 
навчання фізики (Бердянський державний педагогічний 
університет); Мендерецький В. І., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри методики викладання фізики 
і дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієн-
ка). (17/8)

Корнєва Зоя Михайлівна, доцент кафедри теорії, прак-
тики та перекладу англійської мови Національного тех-
нічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Система професійно 

орієнтованого англомовного навчання студентів технічних 
спеціальностей у вищих навчальних закладах» (13.00.02 – 
теорія і методика навчання – германські мови). Спецрада 
Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному 
університеті МОН України (03680, м. Київ, вул. Велика Ва-
сильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий консуль-
тант – Тарнопольський О. Б., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики на-
вчання іноземних мов (ВНЗ «Університет імені Альфреда 
Нобеля» МОН України). Опоненти: Микитенко Н. О., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних 
мов для природничих факультетів (Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка МОН України); Бико-
ня О. П., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри мов і 
методики їх викладання (Національний університет «Чер-
нігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України); 
Черноватий Л. М., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). (39/8)

Зінукова Наталія Вікторівна, завідувач кафедри ан-
глійської філології та перекладу ВНЗ «Університет імені 
Альфреда Нобеля»: «Методична система навчання сту-
дентів магістратури усного перекладу у зовнішньоеконо-
мічній сфері (на матеріалі англійської та української мов)» 
(13.00.02 – теорія і методика навчання – германські мови). 
Спецрада Д 26.054.01 у Київському національному лінг-
вістичному університеті МОН України (03680, м. Київ, вул. 
Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-72). Науковий 
консультант – Ніколаєва С. Ю., доктор пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри методики викладання іноземних 
мов й інформаційно-комунікаційних технологій (Київ-
ський національний лінгвістичний університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Черноватий Л. М., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри перекладознавства імені Ми-
коли Лукаша (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна МОН України); Морська Л. І., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри іноземних мов для 
природничих факультетів (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка МОН України); Биконя О. П., 
доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри мов і методики 
їх викладання (Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України). (40/8)

Ніколаєску Інна Олександрівна, доцент кафедри до-
шкільної освіти Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького: «Теоретичні і методичні 
засади професійно-педагогічної самореалізації викла-
дача системи післядипломної освіти засобами інфор-
маційно-комунікаційних технологій» (13.00.04 – теорія 
та методика професійної освіти). Спецрада Д 73.053.02 
у Черкаському національному університеті імені Богдана 
Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 81; тел. (0472) 35-44-63). Науковий консуль-
тант – Гнезділова К. М., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього ме-
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неджменту (Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького). Опоненти: Пригодій М. А., док-
тор пед. наук, професор, завідувач лабораторії електрон-
них навчальних ресурсів (Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України); Кічук Н. В., доктор пед. наук, про-
фесор, декан педагогічного факультету (Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет); Черкашина Т. В., 
доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки та освіт-
нього менеджменту (КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників» Чер-
каської облради). (90/8)

Магрламова Камілла Газанфарівна, старший викладач 
кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України»: «Теоретичні і практичні засади 
професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих медич-
них начальних закладах Великої Британії» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 74.053.01 
в Уманському державному педагогічному університеті 
імені Павла Тичини МОН України (20300, м. Умань, вул. 
Садова, 2; тел. (047) 3-45-82). Науковий консультант – 
Пустовіт Г. П., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри природничо-математичної освіти (Рівненський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти). 
Опоненти: Лук’янова Л. Б., доктор пед. наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор (Інститут пе-
дагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України); Мель-
ничук І. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри філософії та суспільних дисциплін (ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України»); Ковальчук О. С., доктор пед. 
наук, доцент, професор кафедри іноземних мов (Луцький 
національний технічний університет). (133/8)

Сімкова Ірина Олегівна, завідувач кафедри англій-
ської мови гуманітарного спрямування № 3 факульте-
ту лінгвістики Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»: «Теорія і методика професійної підготовки 
майбутніх перекладачів до здійснення усного двосторон-
нього науково-технічного перекладу» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 26.062.15 
у Національному авіаційному університеті МОН України 
(03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 
(044) 406-79-01). Науковий консультант – Морська Л. І., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри іно-
земних мов для природничих факультетів (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опонен-
ти: Барановська Л. В., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки та психології професійної 
освіти (Національний авіаційний університет); Лагодин-
ський О. С., доктор пед. наук, доцент, начальник кафе-
дри іноземних мов (Воєнно-дипломатична академія імені 
Євгенія Березняка); Попова О. В., доктор пед. наук, до-
цент, декан факультету іноземних мов (ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського»). (170/8)

Ярова Олена Борисівна, доцент кафедри іноземних 
мов і методики викладання Бердянського державного пе-
дагогічного університету: «Тенденції розвитку початкової 
освіти в країнах Європейського Союзу» (13.00.01 – загаль-
на педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 26.452.01 
в Інституті педагогіки НАПН України (04053, м. Київ, вул. 
Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-37-71). Науковий 
консультант – Локшина О. І., доктор пед. наук, професор, 
завідувач відділу порівняльної педагогіки (Інститут педа-
гогіки НАПН України). Опоненти: Сбруєва А. А., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка); Чепіль М. М., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дро-
гобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка); Федчишин Н. О., доктор пед. наук, доцент, за-
відувач кафедри іноземних мов (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України»). (262/8)

Султанова Лейла Юріївна, старший науковий співро-
бітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені 
академіка І. А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і осві-
ти дорослих НАПН України: «Теоретичні і методичні заса-
ди полікультурної освіти майбутнього викладача вищого 
педагогічного навчального закладу» (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. 440-63-88). 
Опоненти: Філіпчук Г. Г., доктор пед. наук, професор, 
дійсний член НАПН України, член бюро Відділення про-
фесійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Дубасе-
нюк О. А., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка); Федірчик Т. Д., доктор пед. наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки та методики початкової 
освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи 
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича). (302/8)

Баніт Ольга Василівна, докторант Інституту педагогіч-
ної освіти і освіти дорослих НАПН України: «Системи про-
фесійного розвитку менеджерів у транснаціональних кор-
пораціях Німеччини і Польщі» (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. 440-63-88). Опонен-
ти: Сорочан Т. М., доктор пед. наук, професор, директор 
(Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України); 
Маршавін Ю. М., доктор екон. наук, професор, профе-
сор кафедри управління персоналом та економіки праці 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»); Бабушко С. Р., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри туризму (Національний універ-
ситет фізичного виховання і спорту України). (303/8)
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Чумак Лариса Володимирівна, доцент кафедри теорії 
й методики виховання, психології та інклюзивної освіти 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон-
ської облради: «Теоретичні і методичні засади розвитку 
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 
в системі післядипломної освіти» (13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Інсти-
туті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. 440-63-88). 
Опоненти: Дубасенюк О. А., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський держав-
ний університет імені Івана Франка); Семеног О. М., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри української 
мови (Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка); Мозговий В. Л., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри культурології (Миколаївська 
філія Київського національного університету культури і 
мистецтв). (304/8)

Султанова Наталя Вікторівна, доцент кафедри спеці-
альної освіти Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського: «Теорія і практика соціально-
го виховання дітей в інтернатних закладах освіти України 
(1956 – початок XXI ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільсько-
му національному педагогічному університеті імені Воло-
димира Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. 
Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий 
консультант – Слюсаренко Н. В., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри педагогіки, психології й освіт-
нього менеджменту імені професора Є. Петухова (Херсон-
ський державний університет). Опоненти: Білавич Г. В., 
доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педагогіки 
початкової освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»); Канішевська Л. В., 
доктор пед. наук, професор, головний науковий співробіт-
ник лабораторії виховання у сім’ї та закладах інтернатно-
го типу (Інститут проблем виховання НАПН України); Че-
піль М. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
загальної педагогіки та дошкільної освіти (Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка). 
(321/8)

Данильчук Лариса Олексіївна, доцент кафедри пе-
дагогіки та психології Кременецької обласної гуманітар-
но-педагогічної академії імені Тараса Шевченка: «Теорія 
і методика соціальної профілактики торгівлі людьми 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій» 
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 58.053.03 
у Тернопільському національному педагогічному універ-
ситеті імені Володимира Гнатюка МОН України (46027, 
м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-
60-02). Науковий консультант – Романовська Л. І., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи 
і соціальної педагогіки (Хмельницький національний уні-
верситет). Опоненти: Караман О. Л., доктор пед. наук, про-
фесор, директор ННІ педагогіки і психології (ДЗ «Луган-

ський національний університет імені Тараса Шевченка», 
м. Старобільськ); Спірін О. М., доктор пед. наук, профе-
сор, директор (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»); 
Трубавіна І. М., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
(Хмельницький національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди). (369/8)

Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна, завідувач 
кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державно-
го університету: «Теорія і методика деонтологічної підго-
товки менеджерів освіти в університетах» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 
у Глухівському національному педагогічному університеті 
імені Олександра Довженка МОН України (41400, м. Глу-
хів, вул. Києво-Московська, 24; тел. (05444) 2-26-51, 
2-34-27). Науковий консультант – Соколова І. В., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки та 
освіти (Маріупольський державний університет). Опонен-
ти: Сисоєва С. О., доктор пед. наук, професор, академік-
секретар Відділення загальної педагогіки та філософії 
освіти Президії НАПН України; Берека В. Є., доктор пед. 
наук, професор, ректор (Хмельницький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти); Луценко Г. В., доктор 
пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та ме-
неджменту освіти (Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка). (425/8)

Бардус Ірина Олександрівна, докторант кафедри креа-
тивної педагогіки та інтелектуальної власності Української 
інженерно-педагогічної академії: «Теоретичні та мето-
дичні засади контекстної фундаменталізації професійної 
підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних 
технологій» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 64.108.01 в Українській інженер-
но-педагогічній академії МОН України (61003, м. Харків, 
вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий 
консультант – Лазарєв М. І., доктор пед. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (Українська інженерно-пе-
дагогічна академія). Опоненти: Козловська І. М., доктор 
пед. наук, старший науковий співробітник, провідний на-
уковий співробітник (Міжнародний інститут освіти, куль-
тури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка»); Гризун Л. Е., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри інформатики (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-
роди); Дубініна О. М., доктор пед. наук, доцент, професор 
кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехніч-
ний інститут»). (652/8)

Бойченко Марина Анатоліївна, докторант кафедри пе-
дагогіки Сумського державного педагогічного університе-
ту імені А. С. Макаренка: «Теоретичні та методичні засади 
освіти обдарованих школярів у США, Канаді та Великій 
Британії» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педа-
гогіки). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному 
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педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН 
України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 
22-15-17). Науковий консультант – Сбруєва А. А., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Сум-
ський державний педагогічний університет імені А. С. Ма-
каренка МОН України). Опоненти: Лавриченко Н. М., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних 
мов та методики викладання (Глухівський національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка МОН 
України); Антонова О. Є., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка МОН України); Заболот-
на О. А., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
іноземних мов (Уманський державний педагогічний уні-
верситет імені Павла Тичини МОН України). (664/8)

Корж-Усенко Лариса Вікторівна, докторант кафедри 
педагогіки Сумського державного педагогічного універси-
тету імені A. С. Макаренка: «Концептуальні та організацій-
но-педагогічні засади розвитку освітнього процесу у ви-
щій школі України (1905 – 1920 рр.)» (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. Ромен-
ська, 87; тел. (0542) 22-15-17.). Науковий консультант – 
Сбруєва А. А., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри педагогіки (Сумський державний педагогічний уні-
верситет імені А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: 
Антонова О. Є., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка МОН України); Петренко О. Б., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методи-
ки виховання (Рівненський державний гуманітарний уні-
верситет МОН України); Ткаченко А. В., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності та 
менеджменту імені І. А. Зязюна (Полтавський національ-
ний педагогічний університет імені B. Г. Короленка МОН 
України). (665/8)

Ольховська Алла Сергіївна, доцент кафедри перекла-
дознавства імені Миколи Лукаша Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна: «Теоретичні і мето-
дичні засади розвитку фахової компетентності магістрів-
перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних тех-
нологій» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному 
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. 
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий консуль-
тант – Черноватий Л. М., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на). Опоненти: Амеліна С. М., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри іноземної філології і перекладу (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України); Коломієць А. М., доктор пед. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (Вінницький державний пе-
дагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); 

Попова О. В., доктор пед. наук, доцент, декан факультету 
іноземних мов (ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). (712/8)

Казачінер Олена Семенівна, старший викладач кафе-
дри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти»: «Теоретичні і методичні 
засади розвитку інклюзивної компетентності вчителів фі-
лологічних дисциплін у системі післядипломної освіти» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 70.052.05 у Хмельницькому національному універ-
ситеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інсти-
тутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий консультант – 
Бойчук Ю. Д., доктор пед. наук, професор, проректор з 
наукової роботи, в. о. завідувача кафедри спеціальної, ін-
клюзивної та здоров’язбережувальної освіти (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сково-
роди). Опоненти: Лук’янова Л. Б., доктор пед. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПН України, директор (Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України); Дем-
ченко І. І., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
спеціальної освіти, декан факультету дошкільної та спе-
ціальної освіти (Уманський державний педагогічний уні-
верситет імені Павла Тичини); Данилюк С. С., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри практики англійської 
мови (Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького). (713/8)

Малишевська Ірина Анатоліївна, доцент кафедри 
спеціальної освіти Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини: «Теоретико-методич-
ні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного 
профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього се-
редовища» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д 
26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України 
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-
42-92). Науковий консультант – Колупаєва А. А., доктор 
пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 
заступник директора з наукових питань (Інститут спеці-
альної педагогіки НАПН України). Опоненти: Гладуш В. А., 
доктор пед. наук, професор, проректор з науково-педаго-
гічної та навчальної роботи (ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти» НАПН України); Глоба О. П., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри ортопедагогіки та ре-
абілітології (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова); Татьянчикова І. В., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри спеціальної педагогіки та 
інклюзії (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний уні-
верситет», м. Слов’янськ). (715/8)

Момот Олена Олегівна, завідувач кафедри теоретико-
методичних основ викладання спортивних дисциплін Пол-
тавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка: «Теорія і практика виховання майбутньо-
го вчителя в умовах створення здоров’язбережувального 
середовища вищого навчального закладу» (13.00.07 – те-
орія і методика виховання). Спецрада Д 26.004.18 у Націо-
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нальному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий консультант – Гриньо-
ва М. В., доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, декан природничого факультету (Пол-
тавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка). Опоненти: Бойчук Ю. Д., доктор пед. наук, 
професор, проректор з наукової роботи, в. о. завідувача ка-
федри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної 
освіти (Харківський національний педагогічний універси-
тет імені Г. С. Сковороди); Мірошніченко В. І., доктор пед. 
наук, професор, начальник (завідувач) кафедри педаго-
гіки та соціально-економічних дисциплін (Національна 
академія Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького); Кучай Т. П., доктор пед. наук, 
доцент, професор кафедри педагогіки та психології (За-
карпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II). 
(870/8)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Орищин Неля Дмитрівна, лікар ультразвукової діа-

гностики відділення кардіології № 1 Львівського обласно-
го клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного 
центру, доцент кафедри променевої діагностики Львів-
ського національного медичного університету: «Ішемічна 
кардіоміопатія: структурно-функціональна характерис-
тика, радіологічні критерії вибору лікувальної тактики та 
оцінки ефективності лікування» (14.01.23 – променева 
діагностика та променева терапія). Спецрада Д 26.613.11 
у Національній медичній академії післядипломної осві-
ти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 9; тел. (044) 489-12-03). Опоненти: Федь-
ків С. В., доктор мед. наук, завідувач відділення ядерної 
медицини та променевої діагностики (ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН Укра-
їни); Солодянникова О. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач науково-діагностичного відділення ядерної ме-
дицини з сектором рентгенхірургії та ангіографії (Націо-
нальний інститут раку МОЗ України); Руденко К. В., доктор 
мед. наук, заступник директора з лікувально-координацій-
ної роботи (ДУ «Національний інститут серцево-судинної 
хірургії імені М. М. Амосова НАМН України»). (9/8)

Земсков Сергій Володимирович, доцент кафедри за-
гальної хірургії № 1 Національного медичного універси-
тету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Діагностика 
та комплексне лікування злоякісних новоутворень під-
шлункової залози» (14.01.07 – онкологія). Спецрада Д 
26.560.01 у Національному інституті раку МОЗ України 
(03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. (044) 259-01-
86). Науковий консультант – Дронов О. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 1 (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). Опоненти: Ковальов О. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри онкології (ДЗ «Запорізька 
медична академія післядипломної освіти» МОЗ України); 
Лукашенко А. В., доктор мед. наук, заступник директора 

з організаційно-методичної роботи (Національний інсти-
тут раку МОЗ України); Скумс А. В., доктор мед. наук, за-
відувач відділу хірургії поєднаної патології та захворювань 
заочеревинного простору (ДУ «Національний інститут 
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН 
України). (110/8)

Стасишин Олександра Василівна, провідний науковий 
співробітник відділення загальної та гематологічної хірур-
гії ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медици-
ни НАМН України»: «Молекулярно-генетичні механізми 
патогенезу і шляхи оптимізації діагностики, лікування та 
профілактики появи інгібітору у хворих на гемофілію» 
(14.01.31 – гематологія та трансфузіологія). Спецрада Д 
26.612.01 у ДУ «Інститут гематології та трансфузіології 
НАМН України» (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 
12; тел. (044) 440-27-44). Науковий консультант – Логін-
ський В. Є., доктор мед. наук, професор, заступник ди-
ректора з наукової роботи (ДУ «Інститут патології крові та 
трансфузійної медицини НАМН України»). Опоненти: Ви-
диборець С. В., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри гематології і трансфузіології (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Дубей Л. Я., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри педіатрії і неонатології ФПО (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого МОЗ України); Клименко С. В., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач відділу медичної генетики (ДУ «ННЦ ра-
діаційної медицини НАМН України»). (115/8)

Кихтенко Олена Валеріївна, доцент кафедри патоло-
гічної анатомії Харківського національного медичного 
університету МОЗ України: «Патологічна анатомія гемато-
енцефалічного бар’єру при гіпоксичному стресі в перина-
тальному періоді» (14.03.02 – патологічна анатомія). Спец-
рада Д 64.600.03 у Харківському національному медич-
ному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. 
Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Опоненти: Тертишний С. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патоло-
гічної анатомії і судової медицини (Запорізький держав-
ний медичний університет МОЗ України); Давиденко І. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологіч-
ної анатомії (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України); Ситнікова В. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії з 
секційним курсом (Одеський національний медичний уні-
верситет МОЗ України). (197/8)

Боягіна Ольга Дмитрівна, доцент кафедри анатомії 
людини Харківського національного медичного універси-
тету МОЗ України: «Індивідуальна варіативність статевого 
диморфізму мозолистого тіла людей у віковому аспекті» 
(14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 64.600.03 у 
Харківському національному медичному університеті МОЗ 
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-
73-27). Опоненти: Попадинець О. Г., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-
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Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України); Олійник І. Ю., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри патологічної анатомії (ВДНЗУ «Буковин-
ський державний медичний університет» МОЗ України); 
Тихолаз В. О., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафе-
дри анатомії людини (Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (198/8)

Степаненко Олександр Юрійович, завідувач кафедри 
гістології, цитології та ембріології Харківського національ-
ного медичного університету МОЗ України: «Закономір-
ності будови та індивідуальної анатомічної мінливості мо-
зочка людини» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада 
Д 64.600.03 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. На-
уки, 4; тел. (057) 707-73-27). Опоненти: Гунас І. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри анатомії люди-
ни (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України); Матешук-Вацеба Л. Р., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри нормальної 
анатомії (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України); Слободян О. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анато-
мії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України). (199/8)

Кіндратів Ельвіра Олександрівна, доцент кафедри 
патоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Фран-
ківський національний медичний університет»: «Патомор-
фологічні особливості дисплазії шийки матки, що асоці-
йована з папіломавірусною інфекцією у жінок, хворих на 
безпліддя» (14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада Д 
26.003.06 у Національному медичному університеті іме-
ні О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. 
Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник – 
Михайлюк І. О., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри патоморфології та судової медицини (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет»). Опоненти: Шпонька І. С., доктор мед. наук, профе-
сор кафедри патологічної анатомії і судової медицини (ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія» МОЗ України); Да-
виденко І. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри патологічної анатомії (ВДНЗУ «Буковинський держав-
ний медичний університет» МОЗ України); Ситнікова В. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологіч-
ної анатомії з секційним курсом (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). (226/8)

Іщук Вадим Васильович, провідний науковий співро-
бітник відділу нейроендокринології та загальної ендо-
кринології Українського НПЦ ендокринної хірургії, тран-
сплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України: 
«Психоендокринний синдром на тлі патології щитопо-
дібної залози, кори наднирників та статевих залоз (типо-
логія, чинники психопатогенезу, медико-психологічний 
супровід)» (19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 

64.609.03 у Харківській медичній академії післядиплом-
ної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 
58; тел. (057) 711-35-56). Опоненти: Маркова М. В., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри сексології, 
медичної психології, медичної та психологічної реабіліта-
ції (Харківська медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України); Гриневич Є. Г., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і 
наркології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика); Бондаренко В. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділення патології статевих 
залоз (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені 
В. Я. Данілевського НАМН України»). (229/8)

Волошина Лариса Олександрівна, доцент кафедри 
внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗУ «Бу-
ковинський державний медичний університет»: «Клініко-
патогенетичні особливості формування коморбідності та 
гіпотиреозу у хворих на остеоартроз: вікові, ґендерні та 
метаболічні аспекти прогнозування, вдосконалення ліку-
вання та профілактики» (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 консультант – Сміян С. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: 
Яцишин Р. І., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та 
алергології імені Є. М. Нейка (ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України); Борт-
кевич О. П., доктор мед. наук, професор, провідний науко-
вий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця 
(ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска» 
НАМН України); Паньків В. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань 
(Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ен-
докринних органів і тканин МОЗ України). (338/8)

Клименюк Володимир Петрович, асистент кафедри 
соціальної медицини і організації охорони здоров’я Він-
ницького національного медичного університету імені 
М. І. Пирогова МОЗ України: «Медико-соціальне обґрунту-
вання системи покращення виживання та зниження інва-
лідизації дорослого населення внаслідок хвороб системи 
кровообігу» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецрада Д 
64.600.06 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; 
тел. (057) 707-73-80). Науковий консультант – Очередь-
ко О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри соціальної медицини та організації охорони здоров’я 
(Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Ковальова О. М., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії 
№ 1 з пропедевтикою та неонатологією (ВДНЗУ «Україн-
ська медична стоматологічна академія» МОЗ України); 
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Клименко В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри організації охорони здоров’я, соціальної медицини 
та лікарсько-трудової експертизи (Запорізький державний 
медичний університет МОЗ України); Слабкий Г. О., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри громадського 
здоров’я (ВДНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОЗ України). (371/8)

Теренда Наталія Олександрівна, доцент кафедри со-
ціальної медицини, організації та економіки охорони 
здоров’я з медичною статистикою ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України»: «Медико-соціальне обґрунтування опти-
мізації системи надання медичної допомоги хворим на ін-
фаркт міокарда» (14.02.03 – соціальна медицина). Спецра-
да Д 64.600.06 у Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 
4; тел. (057) 707-73-80). Науковий консультант – Шуль-
гай А. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
соціальної медицини, організації та економіки охорони 
здоров’я з медичною статистикою (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України»). Опоненти: Грузєва Т. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини 
та громадського здоров’я (Національний медичний універ-
ситет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Клименко В. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри організа-
ції охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-
трудової експертизи (Запорізький державний медичний 
університет МОЗ України); Комар О. М., доктор мед. наук, 
доцент, професор кафедри соціальної медицини та орга-
нізації охорони здоров’я (Вінницький національний медич-
ний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (372/8)

Нагорна Олена Олександрівна, директор з медичних 
питань ТОВ «МаркоФарм Лтд», м. Київ: «Кардіо- та ен-
дотеліопротекторні властивості похідних 1,2,4-триазолу» 
(14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 26.550.01 у ДУ 
«Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14; тел. 456-42-56). 
Опоненти: Серединська Н. М., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу фармакології 
(ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН Укра-
їни»); Степанюк Г. І., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри фармакології (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); 
Супрун Е. В., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри загальної фармації та безпеки ліків (Інститут під-
вищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного 
фармацевтичного університету МОЗ України). (375/8)

Блонський Роман Іванович, старший науковий співро-
бітник відділу спортивної та балетної травми ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України»: «Клініка, діа-
гностика та комплексне ортопедичне лікування синдрому 
пахвинного болю у спортсменів» (14.01.21 – травмато-
логія та ортопедія). Спецрада Д 26.606.01 у ДУ «Інститут 

травматології та ортопедії НАМН України» (01601, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). На-
уковий консультант – Коструб О. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділу спортивної та балетної трав-
ми (ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН Украї-
ни»). Опоненти: Попов В. А., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри ортопедії та травматології № 2 (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Березка М. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри екстреної та невід-
кладної медичної допомоги, ортопедії та травматології 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 
України); Зазірний І. М., доктор мед. наук, керівник центру 
ортопедії, травматології та спортивної медицини (Клінічна 
лікарня «Феофанія»). (433/8)

Борзих Наталя Олександрівна, докторант ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України»: «Хірургічне 
лікування поранених з поліструктурними вогнепальними 
травмами верхньої кінцівки та їх наслідками (клініко-екс-
периментальне дослідження)» (14.01.21 – травматологія 
та ортопедія). Спецрада Д 26.606.01 у ДУ «Інститут трав-
матології та ортопедії НАМН України» (01601, м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). Науко-
вий консультант – Страфун С. С., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач відділу мікрохірургії та реконструктивної 
хірургії верхньої кінцівки (ДУ «Інститут травматології та 
ортопедії НАМН України»). Опоненти: Івченко Д. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри травматології та 
ортопедії (Запорізький державний медичний університет 
МОЗ України); Хоменко І. П., доктор мед. наук, професор, 
начальник Головного військово-медичного управління, 
начальник медичної служби Збройних сил України, пол-
ковник медичної служби Міноборони України; Радом-
ський О. А., доктор мед. наук, професор, професор кафе-
дри ортопедії і травматології № 2 (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). (434/8)

Грицюк Мар’яна Іванівна, завідувач кафедри соціаль-
ної медицини та організації охорони здоров’я ВДНЗУ «Бу-
ковинський державний медичний університет» МОЗ Укра-
їни: «Патофізіологічні механізми порушень парціальних 
функцій нирок в динаміці експериментального цукрового 
діабету» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 
76.600.02 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Теа-
тральна, 2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий консультант – 
Бойчук Т. М., доктор мед. наук, професор, ректор, про-
фесор кафедри гістології, цитології та ембріології (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України). Опоненти: Хара М. Р., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри патологічної фізіології (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Зябліцев С. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри патофізіології 
(Національний медичний університет імені О. О. Бого-



34

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

мольця МОЗ України); Савицький І. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри загальної та клінічної па-
тологічної фізіології (Одеський національний медичний 
університет МОЗ України). (606/8)

Архипкіна Тетяна Леонідівна, старший науковий спів-
робітник відділення патології статевих залоз ДУ «Інститут 
проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського 
НАМН України»: «Ендокринне безпліддя при синдромі по-
лікістозних яєчників: гормонально-метаболічні аспекти 
патогенезу та шляхи підвищення ефективності лікування» 
(14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д 64.564.01 у ДУ 
«Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Да-
нилевського НАМН України» (61002, м. Харків, вул. Ал-
чевських, 10; тел. (057) 700-45-38). Науковий консуль-
тант – Караченцев Ю. І., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, директор (ДУ «Інститут проб-
лем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН 
України»). Опоненти: Перцева Н. О., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри ендокринології (ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України»); Татарчук Т. Ф., 
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН 
України, заступник директора з наукової роботи, завідувач 
відділення ендокринної гінекології (ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства та гінекології»); Урбанович А. М., доктор мед. 
наук, завідувач кафедри ендокринології (Львівський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галицько-
го). (609/8)

Пиндус Тетяна Олексіївна, декан стоматологічно-
го факультету, завідувач кафедри дитячої стоматології 
ТзОВ «Львівський медичний інститут»: «Патогенетичне 
обґрунтування комплексного лікування та профілактики 
ускладнень захворювань тканин пародонта при метабо-
лічному синдромі» (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: Куцевляк В. Ф., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри стоматології, терапевтичної 
стоматології (Харківська медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України); Петрушанко Т. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стома-
тології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-
демія» МОЗ України); Глазунов О. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри стоматології ФПО (ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України»). (615/8)

Михайлусов Ростислав Миколайович, доцент кафедри 
ендоскопії та хірургії ДЗ «Харківська медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України»: «Діагностика та лі-
кування вогнепальних ран м’яких тканин (експерименталь-
но-клінічне дослідження)» (14.01.03 – хірургія). Спецрада 
Д 64.609.01 у Харківській медичній академії післядиплом-
ної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 

58; тел. (057) 711-35-56). Науковий консультант – Рома-
єв С. М., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
патологічної фізіології, топографічної анатомії та опера-
тивної хірургії (Харківська медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України). Опоненти: Лурін І. А., доктор мед. 
наук, професор, член-кореспондент НАМН України, керів-
ник Головного департаменту з питань гуманітарної політи-
ки Адміністрації Президента України, професор кафедри 
військової хірургії та травматології (Українська військово-
медична академія Міноборони України, генерал-майор ме-
дичної служби; Салютін Р. В., доктор мед. наук, заступник 
директора з організаційної та клініко-інноваційної роботи 
(ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 
імені О. О. Шалімова» НАМН України); Іванова Ю. В., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії № 1 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 
України), старший науковий співробітник відділення хі-
рургічної інфекції (ДУ «Інститут загальної та невідкладної 
хірургії імені В. Т. Зайцева» НАМН України). (616/8)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Бурда Надія Євгеніївна, старший викладач кафедри 

хімії природних сполук Національного фармацевтичного 
університету МОЗ України: «Науково-теоретичні підходи 
до розробки та дослідження урологічних та проктологіч-
них лікарських рослинних засобів» (15.00.02 – фармацев-
тична хімія та фармакогнозія). Спецрада Д 64.605.01 у На-
ціональному фармацевтичному університеті МОЗ України 
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). На-
уковий консультант – Журавель І. О., доктор фарм. наук, 
професор, професор кафедри хімії природних сполук (На-
ціональний фармацевтичний університет МОЗ України). 
Опоненти: Марчишин С. М., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Панасенко О. І., 
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри токси-
кологічної та неорганічної хімії (Запорізький державний 
медичний університет МОЗ України); Мінарченко В. М., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фарма-
когнозії та ботаніки (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (349/8)

Карпюк Уляна Володимирівна, доцент кафедри фар-
макогнозії та ботаніки Національного медичного універ-
ситету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Теоретичне 
та практичне обґрунтування створення, стандартизації, 
виробництва рослинних засобів кровоспинної та гіпоглі-
кемічної дії» (15.00.02 – фармацевтична хімія та фарма-
когнозія). Спецрада Д 64.605.01 у Національному фарма-
цевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-81). Науковий консуль-
тант – Кисличенко В. С., доктор фарм. наук, професор, 
завідувач кафедри хімії природних сполук (Національний 
фармацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: 
Мартинов А. В., доктор фарм. наук, професор, завідувач 
лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофар-
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макології (ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені 
І. І. Мечникова НАМН України»); Гудзенко А. В., доктор 
фарм. наук, завідувач кафедри хімії (ПВНЗ «Київський 
медичний університет» МОЗ України); Фіра Л. С., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри фармації (ННІ 
післядипломної освіти ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»). (350/8)

Літвінова Олена Вячеславна, доцент кафедри управ-
ління та економіки підприємства Національного фарма-
цевтичного університету МОЗ України: «Теоретичні та на-
уково-практичні підходи до управління інтелектуальними 
ресурсами розробників і виробників лікарських засобів 
в умовах інноваційного розвитку» (15.00.01 – технологія 
ліків, організація фармацевтичної справи та судова фар-
мація). Спецрада Д 64.605.02 у Національному фармацев-
тичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий консуль-
тант – Посилкіна О. В., доктор фарм. наук, професор, за-
відувач кафедри управління та економіки підприємства 
(Національний фармацевтичний університет МОЗ Украї-
ни). Опоненти: Кабачна А. В., доктор фарм. наук, профе-
сор, професор кафедри організації та економіки фармації 
(Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Мнушко З. М., доктор 
фарм. наук, професор, професор кафедри менеджменту 
та економіки у сімейній медицині (Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України); Шматен-
ко О. П., доктор фарм. наук, професор, начальник кафе-
дри військової фармації (Українська військово-медична 
академія Міноборони України). (353/8)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Білий Дмитро Дмитрович, доцент кафедри хірургії 

і акушерства сільськогосподарських тварин Дніпров-
ського державного аграрно-економічного університету: 
«Патогенетична роль гемостазу та його корекція за хі-
рургічного лікування неоплазій молочної залози у собак» 
(16.00.05 – ветеринарна хірургія). Спецрада Д 27.821.02 у 
Білоцерківському національному аграрному університеті 
МОН України (09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1; 
тел. (04563) 5-12-88). Опоненти: Мисак А. Р., доктор вет. 
наук, професор, завідувач кафедри хірургії (Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біо-
технологій імені С. З. Ґжицького); Сорока Н. М., доктор 
вет. наук, професор, завідувач кафедри паразитології та 
тропічної ветеринарії (Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України); Тимошенко О. П., 
доктор біол. наук, професор, професор кафедри клініч-
ної діагностики та клінічної біохімії (Харківська державна 
зооветеринарна академія). (328/8)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Гамалія Катерина Миколаївна, доцент кафедри теорії 

та історії мистецтва Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури: «Інформативний потенціал архі-

тектурно-урбаністичного канону в становленні культури 
міського простору» (26.00.01 – теорія та історія культу-
ри – мистецтвознавство). Спецрада Д 26.005.02 у Націо-
нальній музичній академії України імені П. І. Чайковського 
Міністерства культури України (01001, м. Київ, вул. Горо-
децького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий консуль-
тант – Пучков А. О., доктор мистецтвознавства, професор, 
заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри ди-
зайну (Київський університет імені Бориса Грінченка МОН 
України). Опоненти: Юдкін І. М., доктор мистецтвознав-
ства, старший науковий співробітник, член-кореспондент 
НАМ України, провідний науковий співробітник (Інститут 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України); Савельєва М. Ю., доктор 
філософ. наук, професор, професор кафедри філософії 
науки і культурології (Центр гуманітарної освіти НАН Укра-
їни); Колесник О. С., доктор культурології, доцент, про-
фесор кафедри філософії та культурології (Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
МОН України). (122/8)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Гріньова Ольга Михайлівна, доцент кафедри теоретич-

ної та консультативної психології Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова: «Психологія 
проектування життєвого шляху особистістю юнацького 
віку» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спец-
рада Д 26.053.10 у Національному педагогічному універси-
теті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-
30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Опоненти: Бех І. Д., 
доктор психол. наук, професор, дійсний член НАПН Украї-
ни, директор (Інститут проблем виховання НАПН України); 
Чернобровкін В. М., доктор психол. наук, професор, за-
відувач кафедри психології та педагогіки (Національний 
університет «Києво-Могилянська академія»); Помиткі-
на Л. В., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри авіаційної психології (Національний авіаційний універ-
ситет). (33/8)

Луценко Олена Львівна, доцент кафедри прикладної 
психології Харківського національного університету іме-
ні В. Н. Каразіна МОН України: «Закономірності психо-
логічної адаптації людини на сучасному етапі еволюції» 
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спец-
рада Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної пси-
хології НАПН України (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15; 
тел. 425-24-08). Науковий консультант – Титаренко Т. М., 
доктор психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, завідувач лабораторії соціальної психології осо-
бистості (Інститут соціальної та політичної психології 
НАПН України). Опоненти: Данилюк І. В., доктор психол. 
наук, професор, декан факультету психології, завідувач 
кафедри загальної психології (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Дорож-
кін В. Р., доктор психол. наук, доцент, професор кафедри 
психології та соціальної роботи (Інститут підготовки кадрів 
Держслужби зайнятості України); Кривоконь Н. І., доктор 
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психол. наук, професор, провідний науковий співробітник 
лабораторії навчання імені І. О. Синиці (Інститут психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України). (77/8)

Фурман Анатолій Анатолійович, доцент кафедри пси-
хології та соціальної роботи Одеського національного по-
літехнічного університету: «Психологічні засади пізнання 
смисложиттєвої сфери особистості» (19.00.01 – загальна 
психологія, історія психології). Спецрада Д 41.053.03 у ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний універ-
ситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Оде-
са, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). 
Науковий консультант – Шандрук С. К., доктор психол. 
наук, професор, професор кафедри психології та соці-
альної роботи (Тернопільський національний економічний 
університет). Опоненти: Панок В. Г., доктор психол. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, дирек-
тор (Український НМЦ практичної психології і соціальної 
роботи НАПН України); Данилюк І. В., доктор психол. наук, 
професор, декан факультету психології (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН України); 
Кузнєцов М. А., доктор психол. наук, професор, професор 
кафедри практичної психології (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН Укра-
їни). (232/8)

Булгакова Олена Юріївна, доцент кафедри психології 
та соціальної роботи Одеського національного політех-
нічного університету: «Психологічна готовність студентів 
до соціальної взаємодії» (19.00.07 – педагогічна та ві-
кова 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 
консультант – Чебикін О. Я., доктор психол. наук, профе-
сор, дійсний член НАПН України, ректор (ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського»). Опоненти: Чепелєва Н. В., доктор 
психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, за-
ступник директора з науково-дослідної роботи (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України); Томчук М. І., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри психо-
логії (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» МОН 
України); Шевченко Н. Ф., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої ді-
яльності (ДВНЗ «Запорізький національний університет» 
МОН України). (233/8)

Савелюк Наталія Михайлівна, доцент кафедри педа-
гогіки та психології Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії імені Тараса Шевченка: «Психологія 
розуміння особистістю релігійного дискурсу» (19.00.01 – 
загальна психологія, історія психології). Спецрада Д 
26.001.26 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий кон-
сультант – Засєкіна Л. В., доктор психол. наук, професор, 

завідувач кафедри загальної і соціальної психології та 
соціології (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки). Опоненти: Чепелєва Н. В., доктор пси-
хол. наук, професор, дійсний член НАПН України, заступ-
ник директора з науково-дослідної роботи (Інститут пси-
хології імені Г. С. Костюка НАПН України); Титаренко Т. М., 
доктор психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 
України); Москалець В. П., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної та клінічної психології (При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника). (251/8)

Фоменко Карина Ігорівна, докторант кафедри прак-
тичної психології Харківського національного педагогічно-
го університету імені Г. С. Сковороди: «Психологія губрис-
тичної мотивації суб’єкта діяльності» (19.00.01 – загальна 
психологія, історія психології). Спецрада Д 64.051.08 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Кара-
зіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-50-88). Опоненти: Панок В. Г., доктор психол. 
наук, професор, директор (Український НМЦ практичної 
психології і соціальної роботи НАПН України); Вірна Ж. П., 
доктор психол. наук, професор, декан факультету пси-
хології та соціології (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки МОН України); Маміче-
ва О. В., доктор психол. наук, професор, декан факультету 
спеціальної освіти (ДВНЗ «Донбаський державний педаго-
гічний університет» МОН України, м. Слов’янськ). (577/8)

Соколова Ганна Борисівна, старший викладач кафе-
дри дефектології та фізичної реабілітації Південноукра-
їнського національного педагогічного університету імені 
К. Д. Ушинського: «Теоретико-методичні засади пси-
хологічного супроводу школярів із синдромом Дауна» 
(19.00.08 – спеціальна психологія). Спецрада Д 26.450.02 
в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України (04060, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-42-92). 
Науковий консультант – Прохоренко Л. І., доктор психол. 
наук, старший науковий співробітник, заступник директора 
з науково-експериментальної роботи (Інститут спеціаль-
ної педагогіки НАПН України). Опоненти: Яковлева С. Д., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри ко-
рекційної освіти (Херсонський державний університет); 
Руденко Л. М., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри спеціальної психології і медицини (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Ро-
маненко О. В., доктор психол. наук, професор, професор 
кафедри психології та педагогіки (Національна академія 
внутрішніх справ). (762/8)

Гандзілевська Галина Борисівна, кандидат психол. 
наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національ-
ного університету «Острозька академія»: «Психологія 
життєвих сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецра-
да Д 48.125.03 у Національному університеті «Острозька 
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академія» МОН України (35800, м. Острог, вул. Семінар-
ська, 2; тел. (03654) 2-29-49). Науковий консультант – Па-
січник І. Д., доктор психол. наук, професор, ректор (На-
ціональний університет «Острозька академія»). Опоненти: 
Карпенко З. С., доктор психол. наук, професор, завідувач 
кафедри педагогічної та вікової психології (Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефани-
ка); Ямницький В. М., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри практичної психології та психотерапії 
(Рівненський державний гуманітарний університет); Рад-
чук Г. К., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри практичної психології (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). 
(811/8)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Макаренко Лілія Петрівна, тимчасово не працює: «Ін-

ституційні форми політичної комунікації у демократичних 
процесах в Україні» (23.00.02 – політичні інститути та про-
цеси). 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 консультант – Шляхтун П. П., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри політичних наук (Ки-
ївський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Митко А. М., доктор політ. наук, доцент, завіду-
вач кафедри міжнародних комунікацій та політичного ана-
лізу (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки); Стойко О. М., доктор політ. наук, заступник 
завідувача відділу правових проблем політології (Інсти-
тут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); 
Смолянюк В. Ф., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри політології та національної безпеки (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»). (234/8)

Литвин Віталій Сергійович, доцент кафедри політології 
Львівського національного університету імені Івана Франка: 
«Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атри-
бути і різновиди напівпрезидентської системи правління: 
порівняльний аналіз на прикладі країн Європи» (23.00.02 – 
політичні інститути та процеси). Спецрада Д 35.051.17 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка 
МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. 
(032) 239-44-62). Науковий консультант – Романюк А. С., 
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політоло-
гії (Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка). Опоненти: Бабкіна О. В., доктор політ. наук, професор, 
завідувач кафедри політичних наук (Національний педаго-
гічний університет імені М. П. Драгоманова); Бортніков В. І., 
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри політо-
логії та державного управління (Східноєвропейський на-
ціональний університет імені Лесі Українки); Зеленько Г. І., 
доктор політ. наук, професор, головний науковий співробіт-
ник відділу теоретичних та прикладних проблем політології 
(Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені 
І. Ф. Кураса НАН України). (248/8)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Семенець-Орлова Інна Андріївна, експерт швейцарсько-

українського проекту «Розвиток громадянських компетент-
ностей в Україні – DOCCU»: «Теоретичні засади державного 
управління освітніми змінами в Україні» (25.00.01 – теорія 
та історія державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у 
Міжрегіональній академії управління персоналом (03039, 
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науко-
вий консультант – Протасова Н. Г., доктор пед. наук, профе-
сор, керівник швейцарсько-українського проекту «Розвиток 
громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». Опо-
ненти: Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ. управ-
ління, завідувач кафедри публічного адміністрування (ННІ 
міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної 
академії управління персоналом); Шиян О. І., доктор наук 
з держ. управління, професор, завідувач кафедри здоров’я 
людини (Львівський державний університет фізичної куль-
тури); Руденко О. М., доктор наук з держ. управління, до-
цент, професор кафедри публічного управління та менедж-
менту організацій (Чернігівський національний технологіч-
ний університет). (886/8)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Виткалов Сергій Володимирович, доцент кафедри 

культурології і музеєзнавства Рівненського державного 
гуманітарного університету: «Полісся як унікальна локація 
культурно-мистецьких процесів в Україні другої полови-
ни XX – початку XXI століть» (26.00.01 – теорія та історія 
культури – культурологія). Спецрада Д 26.005.02 у Націо-
нальній музичній академії України імені П. І. Чайковського 
Міністерства культури України (01001, м. Київ, вул. Горо-
децького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий консуль-
тант – Поплавський М. М., доктор пед. наук, професор, за-
служений діяч мистецтв України, народний артист України, 
завідувач кафедри РR-технологій, президент (Київський 
національний університет культури і мистецтв Міністер-
ства культури України). Опоненти: Кривошея Т. О., доктор 
культурології, доцент, в. о. професора кафедри теорії та 
історії культури (Національна музична академія України 
імені П. І. Чайковського Міністерства культури України); 
Личковах В. А., доктор філософ. наук, професор, про-
фесор кафедри естрадного виконавства (Національна 
академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства 
культури України); Сабадаш Ю. С., доктор культурології, 
професор, професор кафедри культурології та інформа-
ційної діяльності (Маріупольський державний університет 
МОН України). (120/8)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Булах Тетяна Дмитрівна, докторант Харківської дер-

жавної академії культури: «Рекламна комунікація в 
книжковій галузі: теоретико-методологічний аспект» 
(27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліогра-
фознавство). Спецрада Д 64.807.02 у Харківській дер-
жавній академії культури Міністерства культури України 
(61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4; тел. (057) 731-34-
97). Науковий консультант – Соляник А. А., доктор пед. 
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наук, професор, декан факультету соціальних комунікацій 
(Харківська державна академія культури). Опоненти: Ба-
лаклицький М. А., доктор наук із соц. комунікацій, доцент, 
професор кафедри журналістики (Харківський національ-
ний університет імені В. Н. Каразіна); Огар Е. Г., доктор 
наук із соц. комунікацій, професор, професор кафедри 
медіакомунікацій (Українська академія друкарства); Но-
вальська Т. В., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційних технологій (Київський національ-
ний університет культури і мистецтв). (96/8)

Женченко Марина Іванівна, доцент кафедри видавни-
чої справи та редагування Інституту журналістики Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка: 
«Цифрові трансформації видавничої галузі» (27.00.05 – 
теорія та історія видавничої справи та редагування). Спец-
рада 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 
консультант – Різун В. В., доктор філол. наук, професор, 
директор Інституту журналістики, професор кафедри со-
ціальних комунікацій (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Огар Е. І., доктор наук із 
соц. комунікацій, професор, професор кафедри медіако-
мунікацій (Українська академія друкарства); Тріщук О. В., 
доктор наук із соц. комунікацій, професор, завідувач ка-
федри видавничої справи та редагування (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»); Бессараб А. О., доктор 
наук із соц. комунікацій, доцент, доцент кафедри видавни-
чої справи, редагування та української філології (Класич-
ний приватний університет). (247/8)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Богдан Наталія Миколаївна, доцент кафедри туризму 

і готельного господарства Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова: 
«Теоретико-методологічне забезпечення узгодження еко-
номічних інтересів регіону» (08.00.05 – розвиток продук-
тивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 23-15-74). Науко-
вий консультант – Писаревський І. М., доктор екон. наук, 
професор, декан факультету менеджменту (Харківський 
національний університет міського господарства іме-
ні О. М. Бекетова). Опоненти: Сторонянська І. З., доктор 
екон. наук, професор, заступник директора (ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН Укра-
їни); Бойченко Е. Б., доктор екон. наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального 
співробітництва (Інститут економіко-правових досліджень 
НАН України); Сєрєбряк К. І., доктор екон. наук, доцент, 
доцент кафедри економіки і підприємництва (Східноукра-
їнський національний університет мені Володимира Даля, 
м. Сєвєродонецьк). (896/8)
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Осипчук Микола Миколайович, асистент кафедри ви-

щої математики ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури»: «Застосування вихрової гідро-
динаміки до проблем утворення і еволюції планетарних сис-
тем» (01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми). Спецрада 
Д 08.051.10 у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 72; тел. 374-98-25). Науковий керівник – Пере-
хрест В. І., кандидат тех. наук, доцент кафедри теоретичної 
механіки, опору матеріалів та матеріалознавства (Дніпров-
ський державний аграрно-економічний університет). Опо-
ненти: Гуржій О. А., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри автоматизації проектуван-
ня енергетичних процесів та систем (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут іме-
ні Ігоря Сікорського»); Скульський М. Ю., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, професор кафедри фізики (Національний 
університет «Львівська політехніка»). (18/8)

Петрушенко Сергій Іванович, молодший науковий спів-
робітник науково-дослідної частини Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна: «Фазові перетворення 
та температурна еволюція морфологічної будови багатоша-
рових плівок, які складаються з шарів легкоплавких металів 
(Pb, Bi, Sn або In) та більш тугоплавких речовин (C, Mo або 
Сu)» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.051.03 
у Харківському національному університеті імені В. Н. Кара-
зіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-53-35). Науковий керівник – Сухов В. М., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент кафедри експериментальної фізики 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). Опоненти: Проценко С. І., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, декан факультету електроніки та інфор-
маційних технологій (Сумський державний університет НАН 
України); Малихін С. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач кафедри фізики металів та напівпровідників (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут»). (19/8)

Савич Сергій Володимирович, аспірант кафедри фізики 
низьких температур Харківського національного університе-
ту імені В. Н. Каразіна: «Структурна релаксація і вплив ста-
ріння на процеси переносу у ВТНП-сполуках системи 1–2–3» 
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.051.03 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 
707-53-35). Науковий керівник – Вовк Р. В., доктор фіз.-мат. 

наук, професор, декан фізичного факультету (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). 
Опоненти: Сухарева Т. В., доктор фіз.-мат. наук, старший на-
уковий співробітник, старший науковий співробітник (ННЦ 
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України); Ко-
лесніченко Ю. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
відділу транспортних властивостей провідних і надпровідних 
систем (Фізико-технічний інститут низьких температур імені 
Б. І. Вєркіна НАН України). (20/8)

Плакош Андріяна Іванівна, молодший науковий спів-
робітник відділу алгебри та топології Інституту матема-
тики НАН України: «Застосування матричних задач в те-
орії груп» (01.01.06 – алгебра та теорія чисел). Спецрада 
Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України (01004, 
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий 
керівник – Дрозд Ю. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу алгебри 
та топології (Інститут математики НАН України). Опоненти: 
Петравчук А. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри алгебри і математичної логіки (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка); Олійник Б. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри мате-
матики (Національний університет «Києво-Могилянська ака-
демія»). (45/8)

Пелехата Ольга Богданівна, асистент кафедри мате-
матичного аналізу та теорії ймовірностей Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Загальні крайові задачі з 
параметром» (01.01.02 – диференціальні рівняння). Спецра-
да Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України (01004, 
м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). Науковий 
керівник – Михайлець В. А., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, провідний науковий співробітник відділу нелінійного 
аналізу (Інститут математики НАН України). Опоненти: Жу-
равльов В. П., доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач ка-
федри вищої та прикладної математики (Житомирський на-
ціональний агроекологічний університет); Самусенко П. Ф., 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри теоретичних основ 
інформатики (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). (46/8)

Матківський Остап Миколайович, асистент кафедри без-
пеки життєдіяльності ДВНЗ «Прикарпатський національ-
ний університет імені Василя Стефаника»: «Фізико-хімічні 
властивості термоелектричних нанокомпозитів на основі 
сполук IV – VI» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спец-
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рада Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» МОН України (76025, 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (03422) 3-15-
74). Науковий керівник – Прокопів В. В., кандидат фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії твердого 
тіла (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»). Опоненти: Попович Д. І., доктор фіз.-
мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
фізико-математичного моделювання низьковимірних сис-
тем (Інститут прикладних проблем механіки і математики 
імені Я. С. Підстригача НАН України); Пелещак Р. М., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики (Дро-
гобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка). (47/8)

Буківський Анатолій Петрович, молодший науковий спів-
робітник відділу оптики та спектроскопії кристалів Інституту 
фізики НАН України: «Природа та кінетика фотолюмінесцен-
ції гетерогенних твердих розчинів PbCdI2» (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 керівник – Гнатенко Ю. П., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач відділу оптики та спектроскопії криста-
лів (Інститут фізики НАН України). Опоненти: Братусь В. Я., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу оптики і спектроскопії 
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова 
НАН України); Кондратенко С. В., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор кафедри оптики (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (154/8)

Жулай Дмитро Сергійович, молодший науковий спів-
робітник відділу фізики кристалів Інституту фізики НАН 
України: «Нелінійно-оптичні та фото-електричні ефекти 
в нових нанокомпозитах анізотропних стекол алканоатів 
металів з напівпровідниковими та металевими наночастин-
ками» (01.04.15 – фізика молекулярних та рідких криста-
лів). Спецрада Д 26.159.01 в Інституті фізики НАН України 
(03028, м. Київ, просп. Науки, 46; тел. 525-12-20). Науковий 
керівник – Бугайчук С. А., кандидат фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник відділу фізики кристалів (Інститут 
фізики НАН України). Опоненти: Пінкевич І. П., доктор фіз.-
мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізи-
ки (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Костюкевич С. О., кандидат фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії оптичних та 
оптоелектронних реєструючих середовищ (Інститут фізи-
ки напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). 
(155/8)

Рибак Андрій Станіславович, науковий співробітник 
відділу фотонних процесів Інституту фізики НАН України: 
«Ефекти структурування нано- та мікрометрового масшта-
бу в твердотільних середовищах під дією фемтосекундного 
лазерного випромінювання» (01.04.05 – оптика, лазерна фі-
зика). Спецрада Д 26.159.01 в Інституті фізики НАН України 
(03028, м. Київ, просп. Науки, 46; тел. 525-12-20). Науковий 

керівник – Кадан В. М., доктор фіз.-мат. наук, провідний 
науковий співробітник відділу фотонних процесів (Інститут 
фізики НАН України). Опоненти: Федоренко Л. Л., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник відділу фізико-технічних основ 
оптоелектроніки (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України); Лимаренко Р. А., кандидат 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, учений се-
кретар (Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» 
НАН України). (156/8)

Яхневич Марія Ярославівна, аспірант кафедри теоре-
тичної фізики та комп’ютерного моделювання Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федьковича: 
«Вплив зовнішніх полів та домішок на оптичні властивості 
багатошарових сферичних наноструктур» (01.04.02 – тео-
ретична фізика). Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому на-
ціональному університеті імені Юрія Федьковича МОН Укра-
їни (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 
58-47-11). Науковий керівник – Головацький В. А., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної 
фізики та комп’ютерного моделювання (Чернівецький на-
ціональний університет імені Юрія Федьковича). Опоненти: 
Лукіянець Б. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, профе-
сор кафедри прикладної фізики та наноматеріалознавства 
(Національний університет «Львівська політехніка»); Білин-
ський І. В., доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка). (157/8)

Юрченко Леся Петрівна, науковий співробітник відді-
лу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем 
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України: «До-
слідження методом електронного парамагнітного резонан-
су дефектної структури сегнетоелектричних матеріалів зі 
структурою перовськіту» (01.04.07 – фізика твердого тіла). 
Спецрада Д 26.207.01 в Інституті проблем матеріалознав-
ства імені І. М. Францевича НАН України (03680, м. Київ-142, 
вул. Кржижановського, 3; тел. (044) 424-20-71). Науковий 
керівник – Глинчук М. Д., доктор фіз.-мат. наук, член-
кореспондент, завідувач відділу функціональних оксид-
них матеріалів (Інститут проблем матеріалознавства імені 
І. М. Францевича НАН України). Опоненти: Калабухова К. М., 
доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник (Ін-
ститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН 
України); Трубіцин М. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гонча-
ра). (180/8)

Корепанова Катерина Сергіївна, фахівець з інформацій-
них технологій у відділі SEO ТОВ «Нетпік»: «Асимптотичні 
зображення розв’язків диференціальних рівнянь з правиль-
но змінними нелінійностями» (01.01.02 – диференціальні 
рівняння). Спецрада К 41.051.05 в Одеському національ-
ному університеті імені І. І. Мечникова МОН України (65082, 
м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий 
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керівник – Євтухов В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та то-
пології (Одеський національний університет імені І. І. Мечни-
кова). Опоненти: Бойчук О. А., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії 
крайових задач теорії диференціальних рівнянь (Інститут ма-
тематики НАН України); Теплінський Ю. В., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри математики (Кам’янець-
Подільський університет імені Івана Огієнка). (181/8)

Луківська Дзвенислава Володимирівна, старший ла-
борант кафедри математичного і функціонального аналізу 
Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка: «Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних 
функцій» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 
35.051.18 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універси-
тетська, 1; тел. (032) 239-45-59, 239-41-11). Науковий ке-
рівник – Христіянин А. Я., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
доцент кафедри математичного і функціонального аналізу 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Мохонько А. З., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор кафедри вищої математики (Національний університет 
«Львівська політехніка»); Дільний В. М., доктор фіз.-мат. 
наук, професор кафедри математики (Дрогобицький дер-
жавний педагогічний університет імені Івана Франка). (239/8)

Войтович Марія Андріївна, випускник аспірантури ка-
федри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка: «Асимптотичні 
властивості субгармонійних та аналітичних функцій в оди-
ничній кулі» (01.01.01 – математичний аналіз). Спецрада Д 
35.051.18 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універ-
ситетська, 1; тел. (032) 239-45-59, 239-41-11). Науковий 
керівник – Чижиков І. Е., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Плакса С. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач відділу комплексного аналізу та теорії потенціалу 
(Інститут математики НАН України); Сало Т. М., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри вищої математики 
(Національний університет «Львівська політехніка»). (240/8)

Добушовський Маркіян Степанович, аспірант кафедри 
теорії функцій та теорії ймовірностей Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка: «Асимптотичні 
властивості інтеграла Лапласа-Стільтьєса» (01.01.01 – мате-
матичний аналіз). Спецрада Д 35.051.18 у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-45-
59, 239-41-11). Науковий керівник – Шеремета М. М., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного 
і функціонального аналізу (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка). Опоненти: Винницький Б. В., 
доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри математики (Дро-
гобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка); Сало Т. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, до-
цент кафедри вищої математики (Національний університет 
«Львівська політехніка»). (242/8)

Подуст Галина Петрівна, провідний інженер за темою 
16БФ051-03 НДЛ «Електронно-оптичні процеси» кафедри 
експериментальної фізики Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Провідність та люмінесцен-
ція монокристалічного ZnSe при рентгенівському збуджен-
ні» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.001.23 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Дегода В. Я., док-
тор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник кафе-
дри експериментальної фізики (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гнатенко Ю. П., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу оптики 
і спектроскопії кристалів (Інститут фізики НАН України); 
Рудько Г. Ю., доктор фіз.-мат. наук, доцент, головний на-
уковий співробітник (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України). (245/8)

Гамаюнова Ніна Володимирівна, молодший науковий 
співробітник відділу мікроконтактної спектроскопії Фізико-
технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна 
НАН України: «Мікроконтактні дослідження залізовмісних 
надпровідників» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада 
Д 64.175.03 у Фізико-технічному інституті низьких темпера-
тур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, просп. 
Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керівник – Най-
дюк Ю. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач від-
ділу мікроконтактної спектроскопії (Фізико-технічний ін-
ститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). 
Опоненти: Кордюк О. А., доктор фіз.-мат. наук, старший на-
уковий співробітник, член-кореспондент НАН України, в. о. 
директора (Фізико-технічний навчально-науковий центр 
НАН 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). (269/8)

Стельмащук Віталій Володимирович, фізична особа- 
підприємець: «Аналіз узагальнених задач термоп’єзо-
електрики та проекційно-сіткові схеми їх розв’язування» 
(01.01.07 – обчислювальна математика). Спецрада Д 
35.051.07 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універси-
тетська, 1; тел. (032) 239-41-11). Науковий керівник – Шин-
каренко Г. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач ка-
федри інформаційних систем (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка). Опоненти: Подлевський Б. М., 
доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник 
відділу числових методів математичної фізики (Інститут при-
кладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстри-
гача НАН України); Вербіцький В. В., кандидат фіз.-мат. наук, 
доцент кафедри обчислювальної математики (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова). (276/8)
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Гречнєва Марина Олександрівна, викладач кафедри за-
гальної математики Запорізького національного університе-
ту: «Геометрія двовимірної поверхні простору Мінковського 
та її грассманового образу» (01.01.04 – геометрія та топо-
логія). Спецрада Д 64.175.01 у Фізико-технічному інституті 
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, 
м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий 
керівник – Стєганцева П. Г., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
доцент кафедри загальної математики (Запорізький націо-
нальний університет). Опоненти: Максименко С. І., доктор 
фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України, завідувач 
лабораторії топології у складі відділу алгебри та топології (Ін-
ститут математики НАН України); Ямпольський О. Л., доктор 
фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальної 
математики (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). (503/8)

Андреєв Кирило Миколайович, молодший науковий 
співробітник відділу математичної фізики Фізико-техніч-
ного інституту імені Б. І. Вєркіна НАН України: «Хвилі роз-
рідження для рівняння Кортевега – де Фріза: асимптотики та 
інтеграли руху» (01.01.03 – математична фізика). Спецрада 
Д 64.175.01 у Фізико-технічному інституті низьких темпера-
тур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, просп. 
Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керівник – Єгоро-
ва І. Є., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник відділу математичної 
фізики (Фізико-технічний інститут низьких температур іме-
ні Б. І. Вєркіна НАН України). Опоненти: Гордевський В. Д., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фунда-
ментальної математики (Харківський національний універси-
тет імені В. Н. Каразіна); Самойленко Ю. І., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник (Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка). (504/8)

Чилій Максим Олегович, аспірант кафедри експеримен-
тальної фізики Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка: «Рекомбінаційна люмінесценція і розмірні 
ефекти в сцинтиляційних матеріалах» (01.04.10 – фізика на-
півпровідників і діелектриків). Спецрада Д 35.051.09 у Львів-
ському національному університеті імені Івана Франка МОН 
України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 
260-34-02). Науковий керівник – Вістовський В. В., доктор 
фіз.-мат. наук, доцент кафедри експериментальної фізики 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Стрельчук В. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач лабораторії оптичної субмікронної спектроскопії 
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова 
НАН України); Товстюк Н. К., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор кафедри загальної фізики (Національний університет 
«Львівська політехніка»). (511/8)

Хелемеля Олексій Володимирович, молодший науковий 
співробітник відділу квантової електродинаміки сильних по-
лів Інституту прикладної фізики НАН України: «Втрати енергії 
важкої зарядженої частинки в замагніченому електронному 

газі з анізотропною температурою» (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 – Холодов Р. І., канди-
дат фіз.-мат. наук, заступник директора з наукової роботи, 
старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу 
квантової електродинаміки сильних полів (Інститут приклад-
ної фізики НАН України). Опоненти: Лисенко О. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної 
математики та моделювання складних систем (Сумський 
державний університет МОН України); Маслов В. І., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник 
(ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН Украї-
ни). (515/8)

Стахура Володимир Богданович, аспірант кафедри екс-
периментальної фізики Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка: «Оптико-електронні властивості 
одновісно затиснутих несумірно модульованих кристалів 
Rb2ZnCl4» (01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектри-
ків). Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному уні-
верситеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий 
керівник – Курляк В. Ю., кандидат фіз.-мат. наук, доцент 
кафедри експериментальної фізики (Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка). Опоненти: Сливка О. Г., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, перший проректор (Ужго-
родський національний університет); Убізький С. Б., доктор 
фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики напівпровіднико-
вої електроніки (Національний університет «Львівська полі-
техніка»). (516/8)

Рудик Юрій Васильович, аспірант кафедри фізики твер-
дого тіла Львівського національного університету імені Івана 
Франка: «Оптико-спектральні, електричні та теплопровідні 
властивості наноструктурованих матеріалів на основі оксиду 
цинку» (01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків). 
Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному універ-
ситеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий ке-
рівник – Капустяник В. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор 
(Львівський національний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Гомоннай О. В., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу матеріалів функ-
ціональної електроніки (Інститут електронної фізики НАН 
України); Мягкота С. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач кафедри фізики та інженерної механіки (Львівський 
національний аграрний університет, м. Дубляни). (518/8)

Рубець Сергій Петрович, молодший науковий співробіт-
ник відділу квантових рідин та кристалів Фізико-технічного 
інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН Украї-
ни: «Гомогенізація та фазове розшарування концентрованих 
твердих розчинів 3Не – 4Не» (01.04.09 – фізика низьких тем-
ператур). Спецрада Д 64.175.02 у Фізико-технічному інститу-
ті низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, 
м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий 
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керівник – Майданов В. А., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник від-
ділу квантових рідин та кристалів (Фізико-технічний інститут 
низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). Опонен-
ти: Полуектов Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науко-
вий співробітник, начальник лабораторії дифузійних та елек-
тронних явищ у твердих тілах (ННЦ «Харківський фізико-
технічний інститут НАН України»); Білецький В. І., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики низьких температур 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). (520/8)

Хрустальов Володимир Михайлович, молодший науко-
вий співробітник відділу оптичних та магнітних властивостей 
твердих тіл Фізико-технічного інституту низьких температур 
імені Б. І. Вєркіна НАН України: «Особливості магнітних та 
магнетоелектричних властивостей кристалів LiCoPO4 та 
LiNiPO4 в сильному імпульсному магнітному полі» (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 – Харченко М. Ф., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, академік НАН України, завідувач відділу оптичних 
та магнітних властивостей твердих тіл (Фізико-технічний ін-
ститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України). 
Опоненти: Голуб В. О., доктор фіз.-мат. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу теорії магнітних явищ 
та магнітної динаміки конденсованих середовищ (Інститут 
магнетизму НАН та МОН України); Самофалов В. М., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник кафедри фізики металів та напівпро-
відників (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України). (521/8)

Рудиш Мирон Ярославович, аспірант кафедри загальної 
фізики Львівського національного університету імені Івана 
Франка: «Оптико-електронні параметри кристалів літій-
амоній сульфату під дією одновісних тисків» (01.04.10 – 
фізика напівпровідників і діелектриків). Спецрада Д 
35.051.09 у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Універси-
тетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий керівник – Стад-
ник В. Й., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач ка-
федри загальної фізики (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка). Опоненти: Грабар О. О., доктор 
фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики напівпровідників 
(Ужгородський національний університет); Пелещак Р. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фі-
зики (Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка). (523/8)

Лазученков Дмитро Миколайович, аспірант відділу меха-
ніки іонізованих середовищ Інституту технічної механіки НАН 
і ДКА України: «Удосконалення зондових методів для визна-
чення параметрів нейтрального і заряджених компонентів 
потоків розрідженої лабораторної та іоносферної плазми» 
(01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми). Спецрада Д 

08.051.10 у Дніпровському національному університеті імені 
Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гага-
ріна, 72; тел. 374-98-25). Науковий керівник – Шувалов В. О., 
доктор тех. наук, професор, завідувач відділу механіки іоні-
зованих середовищ (Інститут технічної механіки НАН і ДКА 
України). Опоненти: Гуржій О. А., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, професор кафедри авто-
матизації проектування енергетичних процесів та систем 
(Національний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); Давидов С. О., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри проектуван-
ня і конструкцій літальних апаратів (Дніпровський національ-
ний університет імені Олеся Гончара). (535/8)

Скорик Анастасія Олександрівна, молодший науковий 
співробітник відділу астрофізики Радіоастрономічного ін-
ституту НАН України: «Тонка структура радіовипромінювання 
пульсарів у декаметровому діапазоні» (01.03.02 – астрофізи-
ка, радіоастрономія). Спецрада Д 64.051.02 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-35). 
Науковий керівник – Ульянов О. М., кандидат фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник (Радіоастрономічний інсти-
тут НАН України). Опоненти: Захожай В. А., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, професор кафедри астрономії та космічної 
інформатики (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна); Трофименко С. В., кандидат фіз.-мат. наук, 
старший дослідник, старший науковий співробітник (ННЦ 
«Харківський фізико-технічний інститут»). (543/8)

Яковенко Ніна Дмитрівна, молодший науковий спів-
робітник відділу термопружності Інституту механіки імені 
С. П. Тимошенка НАН України: «Динамічні задачі для цилін-
дричних тіл з непружних матеріалів з мікроструктурними 
перетвореннями при імпульсному термомеханічному наван-
таженні» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). 
Спецрада К 26.001.21 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Сенченков І. К., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник 
відділу термопружності (Інститут механіки імені С. П. Тимо-
шенка НАН України). Опоненти: Лоза І. А., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та приклад-
ної механіки (Національний транспортний університет); Ку-
чер М. К., доктор тех. наук, професор, завідувач відділу ме-
ханіки конструкційних матеріалів (Інститут проблем міцності 
імені Г. С. Писаренка НАН України). (553/8)

Алексєєв Вадим Дмитрович, молодший науковий спів-
робітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України: 
«Особливості переносу енергії в радіаційно-забарвлених 
кристалах СsІ:ТІ» (01.04.10 – фізика напівпровідників і ді-
електриків). Спецрада Д 64.169.01 в Інституті монокристалів 
НАН України (61072, м. Харків, просп. Науки, 60; тел. (057) 
340-22-30). Науковий керівник – Трефілова Л. М., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної 
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технології (Національний університет цивільного захисту 
України). Опоненти: Рогачова О. І., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри теоретичної та експеримен-
тальної фізики (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України); Волошинов-
ський А. С., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач ка-
федри експериментальної фізики (Львівський національний 
університет імені Івана Франка МОН України). (560/8)

Ворона Ігор Олегович, молодший науковий співробітник 
Інституту монокристалів НАН України: «Вплив іонів-активато-
рів на процеси консолідації, структуру та люмінесцентні влас-
тивості високолегованої лазерної кераміки (Y1–хRЕх)3А15O12 
(RЕ = Nd3+, Yb3+, Еr3+)» (01.04.10 – фізика напівпровідників 
та діелектриків). Спецрада Д 64.169.01 в Інституті монокрис-
талів НАН України (61072, м. Харків, просп. Науки, 60; тел. 
(057) 340-22-30). Науковий керівник – Явецький Р. П., доктор 
тех. наук, старший дослідник, завідувач відділу кристалічних 
матеріалів складних сполук (Інститут монокристалів НАН 
України). Опоненти: Сіпатов О. Ю., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач кафедри техніч-
ної кріофізики (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут»); Казарінов Ю. Г., кандидат 
фіз.-мат. наук, науковий співробітник (ННЦ «Харківський 
фізико-технічний інститут» НАН України). (561/8)

Нємченко Єгор Костянтинович, інженер І категорії фізи-
ко-енергетичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Процеси 
теплоперенесення та електрична активність в моделях вза-
ємодіючих квазічастинок надплинного гелію» (01.04.02 – те-
оретична фізика). Спецрада Д 64.175.02 у Фізико-технічному 
інституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України 
(61103, м. Харків, просп. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). На-
уковий керівник – Адаменко І. М., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор. Опоненти: Полуектов Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, начальник лабораторії ди-
фузійних та електронних явищ у твердих тілах (ННЦ «Харків-
ський фізико-технічний інститут» НАН України); Філь Д. В., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу теорії конденсовано-
го стану речовини (Інститут монокристалів НАН України). 
(571/8)

Новокшонов Андрій Костянтинович, науковий співробіт-
ник відділу № 165 Міжнародного ННЦ інформаційних техно-
логій та систем НАН та МОН України: «Методи контролю ці-
лісності делегованих обчислень» (01.05.03 – математичне та 
програмне забезпечення обчислювальних машин і систем). 
Спецрада Д 26.001.09 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 – Анісімов А. В., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, декан факультету 
комп’ютерних наук та кібернетики (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Савчук М. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН 

України, в. о. завідувача кафедри математичних методів за-
хисту інформації (Фізико-технічний інститут Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Фаль О. М., кандидат фіз.-
мат. наук, провідний науковий співробітник відділу № 125 
(Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України). 
(838/8)

Власов Олег Ігорович, асистент кафедри інженерної ме-
ханіки та технологій машинобудування Національного уні-
верситету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН 
України: «Деформування багатошарових ортотропних кон-
структивно неоднорідних оболонок при динамічних наванта-
женнях» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). 
Спецрада К 17.051.06 у Запорізькому національному універ-
ситеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
66; тел. (061) 228-75-08). Науковий керівник – Каіров О. С., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри інженерної 
механіки та технологій машинобудування (Національний уні-
верситет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН 
України). Опоненти: Лоза І. А., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної механі-
ки (Національний транспортний університет МОН України); 
Мартиняк Р. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
відділу математичних проблем контактної механіки (Інститут 
прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Під-
стригача НАН України). (852/8)

Лимар Олександр Олександрович, асистент кафедри 
тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і 
технічного сервісу Миколаївського національного аграрного 
університету МОН України: «Коливання прямокутної плас-
тини, що розділяє рідини різної щільності в прямокутному 
каналі з пружними підставами» (01.02.04 – механіка дефор-
мівного твердого тіла). Спецрада К 17.051.06 у Запорізькому 
національному університеті МОН України (69600, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-08). Науковий 
керівник – Кононов Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
професор кафедри прикладної механіки і комп’ютерних тех-
нологій (Донецький національний університет імені Василя 
Стуса МОН України, м. Вінниця). Опоненти: Пожуєв В. І., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри меха-
ніки (Запорізький національний технічний університет МОН 
України); Лимарченко О. С., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри механіки суцільних середовищ (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни). (853/8)

Хорольський Олексій Вікторович, старший викладач ка-
федри загальної фізики і математики Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені В. Г. Короленка: 
«Структурні та нерівноважні властивості розчинів полівіні-
лового спирту у диметилсульфоксиді та воді» (01.04.14 – 
теплофізика та молекулярна фізика). Спецрада Д 26.001.08 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41)). Науковий керівник – Руденко О. П., 



45

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри за-
гальної фізики і математики (Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Опоненти: 
Маломуж М. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри теоретичної фізики та астрономії (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова); Клепко В. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник директора з 
наукової роботи (Інститут хімії високомолекулярних сполук 
НАН України). (857/8)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Піткович Христина Євгенівна, аспірант кафедри орга-

нічної хімії Львівського національного університету імені 
Івана Франка: «Арилювання п’яти- і шестичленних гетеро-
циклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів 
реакції» (02.00.03 – органічна хімія). Спецрада Д 35.052.01 
у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-
24-84). Науковий керівник – Обушак М. Д., доктор хім. наук, 
професор, завідувач кафедри органічної хімії (Львівський 
національний університет імені Івана Франка МОН України). 
Опоненти: Гевусь О. І., доктор хім. наук, доцент кафедри 
органічної хімії (Національний університет «Львівська полі-
техніка» МОН України); Онисько М. Ю., кандидат хім. наук, 
доцент, завідувач кафедри органічної хімії (Ужгородський 
національний університет МОН України). (169/8)

Савчук Олександра Олександрівна, молодший науковий 
співробітник НДІ гальванохімії ДВНЗ «Український держав-
ний хіміко-технологічний університет» МОН України: «Елек-
тросинтез нанокомпозитів на основі нікелю із метилсульфо-
натних електролітів» (02.00.05 – електрохімія). Спецрада Д 
08.078.01 у ДВНЗ «Український державний хіміко-техноло-
гічний університет» МОН України (49005, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 8; тел. (0562) 47-06-74). Науковий керівник – Дани-
лов Ф. Й., доктор хім. наук, професор, директор НДІ гальва-
нохімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет» МОН України). Опоненти: Кублановський В. С., 
доктор хім. наук, професор, завідувач відділу електро-
хімічного матеріалознавства та електрокаталізу (Інститут 
загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН 
України); Полонський В. А., кандидат хім. наук, доцент, до-
цент кафедри фізичної та неорганічної хімії (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара МОН України). 
(187/8)

Варченко Вікторія Вячеславівна, в. о. молодшого науко-
вого співробітника відділу аналітичної хімії імені А. Б. Блан-
ка ДНУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут моно-
кристалів» НАН України»: «Модифіковані вугільно-пастові 
електроди для вольтамперометричного визначення електро-
активних сполук індольного ряду» (02.00.02 – аналітична 
хімія). Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). На-
уковий керівник – Бєліков К. М., кандидат хім. наук, заступ-
ник генерального директора з наукової роботи (ДНУ «Науко-

во-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН 
України»). Опоненти: Блажеєвський М. Є., доктор хім. наук, 
професор, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії 
(Національний фармацевтичний університет МОЗ України); 
Тананайко О. Ю., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри 
аналітичної хімії (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України). (257/8)

Сенчук Олександр Юрійович, молодший науковий спів-
робітник кафедри неорганічної хімії Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка: «Фазові рівноваги та 
кристалічна структура сполук у системах {Се,Gd} – {Ti,Zr} –
{Sn,Sb}» (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 керівник – Гладишевський Р. Є., 
доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН Украї-
ни, проректор з наукової роботи (Львівський національний 
університет імені Івана Франка МОН України). Опоненти: 
Марцинко О. Е., доктор хім. наук, доцент, професор кафедри 
загальної хімії та полімерів (Одеський національний універ-
ситет імені І. І. Мечникова МОН України); Парасюк О. В., кан-
дидат хім. наук, доцент, декан хімічного факультету (Східно-
європейський національний університет імені Лесі Українки 
МОН України). (258/8)

Арабаджи Михайло В’ячеславович, молодший науковий 
співробітник Українського державного центру стандартиза-
ції: «Атомно-абсорбційне визначення міді, цинку, свинцю, 
кадмію і селену в біологічних рідинах та продуктах харчу-
вання за допомогою атомізатора графітова втулка-фільтр 
з вугільною ниткою-колектором» (02.00.02 – аналітична 
хімія). Спецрада К 41.219.01 у Фізико-хімічному інституті 
імені О. В. Богатського НАН України (65080, м. Одеса, Люст-
дорфська дорога, 86; тел. (048) 766-22-83). Науковий ке-
рівник – Захарія О. М., кандидат хім. наук, доцент кафедри 
аналітичної хімії (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова). Опоненти: Сухарев С. М., доктор хім. наук, 
доцент, професор кафедри екології та охорони навколиш-
нього середовища (ДВНЗ «Ужгородський національний уні-
верситет»); Шихалєєва Г. М., кандидат хім. наук, провідний 
науковий співробітник відділу моніторингу навколишнього 
середовища (Фізико-хімічний інститут захисту навколиш-
нього середовища і людини МОН та НАН України). (385/8)

Мальцев Георгій Володимирович, завідувач НДЛ фізи-
ко-хімічних методів ТДВ «ІНТЕРХІМ»: «Застосування люмі-
несцентного методу аналізу для вивчення взаємодії деяких 
лікарських речовин з ДНК та протеїнами» (02.00.02 – ана-
літична хімія). Спецрада К 41.219.01 у Фізико-хімічному ін-
ституті імені О. В. Богатського НАН України (65080, м. Одеса, 
Люстдорфська дорога, 86; тел. (048) 766-22-83). Науковий 
керівник – Антонович В. П., доктор хім. наук, професор, за-
відувач відділу аналітичної хімії та фізико-хімії координацій-
них сполук (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського 
НАН України). Опоненти: Блажеєвський М. Є., доктор хім. 
наук, професор, професор кафедри фізичної та колоїдної 
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хімії (Національний фармацевтичний університет); Лівенцо-
ва О. О., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри харчо-
вої хімії та експертизи (Одеська національна академія харчо-
вих технологій). (388/8)

Пуля Ангеліна В’ячеславівна, молодший науковий спів-
робітник кафедри загальної хімії та полімерів Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова: «Коорди-
наційні сполуки 3d-металів на основі бенздіазепін- та піри-
динових лігандів гідразид-гідразонового типу» (02.00.01 – 
неорганічна хімія). Спецрада К 41.219.01 у Фізико-хімічному 
інституті імені О. В. Богатського НАН України (65080, м. Оде-
са, Люстдорфська дорога, 86; тел. (048) 766-22-83). Науко-
вий керівник – Сейфулліна І. Й., доктор хім. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної хімії та полімерів (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова). Опоненти: 
Гельмбольдт В. О., доктор хім. наук, професор, завідувач ка-
федри фармацевтичної хімії (Одеський національний медич-
ний університет); Русакова Н. В., доктор хім. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник від-
ділу хімії лантанідів (Фізико-хімічний інститут імені О. В. Бо-
гатського НАН України). (389/8)

Джига Ганна Михайлівна, молодший науковий співро-
бітник кафедри неорганічної хімії та хімічної екології Одесь-
кого національного університету імені І. І. Мечникова: «Мо-
дифіковані сполуками Рd(ІІ) та Сu(ІІ) бентоніти в реакціях 
окиснення монооксиду карбону, діоксиду сульфуру та роз-
кладання озону» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада К 
41.219.01 у Фізико-хімічному інституті імені О. В. Богатсько-
го НАН України (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86; 
тел. (048) 766-22-83). Науковий керівник – Ракитська Т. Л., 
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри неорганічної 
хімії та хімічної екології (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова). Опоненти: Гельмбольдт В. О., доктор 
хім. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної 
хімії (Одеський національний медичний університет); Желт-
вай І. І., кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, 
старший науковий співробітник відділу аналітичної хімії та 
фізико-хімії координаційних сполук (Фізико-хімічний інсти-
тут імені О. В. Богатського НАН України). (454/8)

Орел Людмила Андріївна, молодший науковий співробіт-
ник відділу модифікації полімерів Інституту хімії високомо-
лекулярних сполук НАН України: «Синтез та властивості ци-
клодекстринвмісних полімерних матриць як носіїв біологічно 
активних сполук» (02.00.06 – хімія високомолекулярних спо-
лук). Спецрада Д 26.179.01 в Інституті хімії високомолекуляр-
них сполук НАН України (02160, м. Київ, Харківське шосе, 48; 
тел. (044) 559-13-94). Науковий керівник – Рябов С. В., доктор 
хім. наук, професор, завідувач відділу модифікації полімерів 
(Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України). Опо-
ненти: Савченко І. О., доктор хім. наук, професор, завідувач 
кафедри хімії високомолекулярних сполук (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка); Дончак В. А., 
доктор хім. наук, доцент кафедри органічної хімії (Національ-
ний університет «Львівська політехніка»). (461/8)

Бараков Роман Юрійович, провідний інженер відділу 
пористих речовин і матеріалів Інституту фізичної хімії імені 
Л. В. Писаржевського НАН України: «Вплив умов темплат-
ного синтезу на будову і кислотність мікромезопористих 
композитів алюмосилікатів з нанокристалічним цеолітом 
ZSM-5» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д 26.190.01 в 
Інституті фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН Укра-
їни (03028, м. Київ, просп. Науки, 31; тел. (044) 525-11-90). 
Науковий керівник – Ільїн В. Г. , доктор хім. наук, професор 
(Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН 
України). Опоненти: Воронін Є. П., доктор хім. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії модифікуван-
ня поверхні оксидів (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка 
НАН України); Сидорчук В. В., кандидат хім. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник від-
ділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів (Ін-
ститут сорбції та проблем ендоекології НАН України). (644/8)

Сачук Олена Володимирівна, молодший науковий спів-
робітник Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН 
України: «Вплив механохімічної та ультразвукової обробок 
на властивості бінарних систем на основі оксидів Zn, Се та 
Мo» (02.00.04 – фізична хімія). Спецрада Д 26.210.01 в Ін-
ституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (03164, 
м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17; тел. 422-96-32). Науко-
вий керівник – Зажигалов В. О., доктор хім. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу окислю-
вальних гетерогенно-каталітичних процесів (Інститут сорбції 
та проблем ендоекології НАН України). Опоненти: Тарасен-
ко Ю. О., доктор хім. наук, професор, провідний науковий 
співробітник (Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН 
України); Соловйов С. О., доктор хім. наук, професор, про-
відний науковий співробітник (Інститут фізичної хімії імені 
Л. В. Писаржевського НАН України). (646/8)

Милін Артур Миколайович, молодший науковий співро-
бітник Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН Укра-
їни: «Каталітичний синтез етиллактату і молочної кислоти 
на основі гліцерину» (02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія). 
Спецрада Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та наф-
тохімії імені В. П. Кухаря НАН України (02094, м. Київ, вул. 
Мурманська, 1; тел. (044) 558-53-88). Науковий керівник – 
Брей В. В., доктор хім. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН 
України). Опоненти: Манорик П. А., доктор хім. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу фізико-неорганіч-
ної хімії (Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського 
НАН України); Патриляк Л. К., доктор хім. наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу каталітичного синтезу 
(Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря 
НАН України). (724/8)

Бодачівський Юрій Станіславович, інженер І категорії 
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря 
НАН України: «Синтез, властивості й застосування олеохі-
мічних полісульфанів» (02.00.13 – нафтохімія та вуглехі-
мія). Спецрада Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та 
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нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України (02094, м. Київ, 
вул. Мурманська, 1; тел. (044) 558-53-88). Наукові керівники: 
Поп Г. С., доктор хім. наук, старший науковий співробіт-
ник, завідувач відділу поверхнево-активних речовин (Інсти-
тут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН 
України); Патриляк Л. К., доктор хім. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу каталітичного синтезу (Інсти-
тут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН 
України). Опоненти: Брей В. В., доктор хім. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України (Інститут сорбції та проб-
лем ендоекології НАН України); Гудзенко Н. В., кандидат хім. 
наук, старший науковий співробітник відділу хімії олігомерів 
та сітчастих полімерів (Інститут хімії високомолекулярних 
сполук НАН України). (725/8)

Синенко Віталій Олегович, інженер відділу хімії біоак-
тивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біо-
органічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України: 
«Одержання нових біологічно активних 1,3-тіазолів з вико-
ристанням літіюючих агентів» (02.00.10 – біоорганічна хімія). 
Спецрада Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та наф-
тохімії імені В. П. Кухаря НАН України (02094, м. Київ, вул. 
Мурманська, 1; тел. (044) 558-53-88). Науковий керівник – 
Броварець В. С., доктор хім. наук, професор, завідувач від-
ділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ, 
заступник директора з наукової роботи (Інститут біоорганіч-
ної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН України). Опо-
ненти: Онисько П. П., доктор хім. наук, професор, завідувач 
відділу хімії елементоорганічних сполук (Інститут органічної 
хімії НАН України); Демченко А. М., доктор фарм. наук, про-
фесор, завідувач відділу медичної хімії (ДУ «Інститут фарма-
кології та токсикології НАМН України»). (726/8)

Іваха Надія Борисівна, провідний інженер-технолог від-
ділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів 
Інституту загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернад-
ського НАН України: «Синтез і властивості моно- та полімер-
них -дикарбонільних комплексів Сu(ІІ), Ni(II), Nd(III), Еr(ІІІ), 
Yb(ІІІ)» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада Д 26.218.01 
в Інституті загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернад-
ського НАН України (03680, м. Київ, просп. Академіка Палла-
діна, 32/34; тел. (044) 225-30-71). Науковий керівник – Тру-
нова О. К., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу гетерофазного синтезу неорганічних спо-
лук і матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії імені 
В. І. Вернадського НАН України). Опоненти: Амірханов В. М., 
доктор хім. наук, професор, професор кафедри неорганіч-
ної хімії (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Марцинко О. Е., доктор хім. наук, 
професор, професор кафедри загальної хімії та полімерів 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
МОН України). (795/8)

Ізюмський Максим Сергійович, молодший науковий 
співробітник кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Український 
державний хіміко-технологічний університет» МОН Укра-
їни: «Термічна деструкція кластерних галогенокарбокси-

латів диренію(ІІІ)» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада 
Д 26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії імені 
В. І. Вернадського НАН України (03142, м. Київ, просп. Акаде-
міка Палладіна, 32/34; тел. (044) 225-30-71). Науковий керів-
ник – Штеменко О. В., доктор хім. наук, професор, завідувач 
кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Український державний 
хіміко-технологічний університет» МОН України). Опоненти: 
Трунова О. К., доктор хім. наук, старший науковий співробіт-
ник, завідувач відділу гетерофазного синтезу неорганічних 
сполук та матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії 
імені В. І. Вернадського НАН України); Розанцев Г. М., доктор 
хім. наук, професор, завідувач кафедри неорганічної, орга-
нічної та аналітичної хімії (Донецький національний універ-
ситет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця). (796/8)

Міщенко Артем Максимович, в. о. молодшого наукового 
співробітника відділу гетерофазного синтезу неорганічних 
сполук та матеріалів Інституту загальної та неорганічної хі-
мії імені В. І. Вернадського НАН України: «Вплив природи 
замісників та електронної будови металу на склад, стійкість 
та властивості -дикарбонільних комплексів лантанідів» 
(02.00.01 – неорганічна хімія). Спецрада Д 26.218.01 в Інсти-
туті загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського 
НАН України (03142, м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 
32/34; тел. (044) 225-30-71). Науковий керівник – Труно-
ва О. К., доктор хім. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач відділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук 
та матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії імені 
В. І. Вернадського НАН України). Опоненти: Русакова Н. В., 
доктор хім. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник (Фізико-хімічний інститут імені 
О. В. Богатського НАН України); Колотілов С. В., доктор хім. 
наук, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів (Інсти-
тут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України). 
(797/8)

Попова Антоніна Валеріївна, інженер І категорії відділу 
хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інсти-
туту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН 
України: «Синтез та властивості аналогів природних ауронів» 
(02.00.10 – біоорганічна хімія). Спецрада Д 26.220.01 в Інсти-
туті біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Кухаря НАН 
України (02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1; тел. (044) 558-53-
88). Науковий керівник – Фрасинюк М. С., кандидат хім. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробіт-
ник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних 
основ (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Ку-
харя НАН України). Опоненти: Дубей І. Я., доктор хім. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу синтетичних 
біорегуляторів (Інститут молекулярної біології і генетики НАН 
України); Єсипенко О. А., кандидат хім. наук, старший дослід-
ник, старший науковий співробітник відділу хімії фосфоранів 
(Інститут органічної хімії НАН України). (842/8)

Шунков Василь Сергійович, асистент кафедри біологіч-
ної та загальної хімії Вінницького національного медичного 
університету імені М. І. Пирогова: «Ефективні та селективні 
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сорбційні матеріали для вилучення з водних середовищ еко-
логічно небезпечних іонів» (21.06.01 – екологічна безпека). 
Спецрада Д 26.183.01 в Інституті колоїдної хімії та хімії води 
імені А. В. Думанського НАН України (03142, м. Київ, бульв. 
Академіка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96). Науковий 
керівник – Пшинко Г. М., доктор хім. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач відділу аналітичної та радіохімії 
(Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського 
НАН України). Опоненти: Тарасенко Ю. О., доктор хім. наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу фізи-
ко-хімії вуглецевих матеріалів (Інститут хімії поверхні імені 
О. О. Чуйка НАН України); Кашковський В. І., кандидат хім. 
наук, старший науковий співробітник, заступник директора 
з наукової роботи, завідувач відділу органічного та нафто-
хімічного синтезу (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії 
НАН України). (892/8)

Семінська Ольга Олегівна, провідний інженер відділу хі-
мії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії 
води імені А. В. Думанського НАН України: «Дефосфату-
вання стічних вод баромембранними методами із отриман-
ням добрива» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада 
Д 26.183.01 в Інституті колоїдної хімії та хімії води імені 
А. В. Думанського НАН України (03142, м. Київ, бульв. Ака-
деміка Вернадського, 42; тел. (044) 424-01-96). Науковий 
керівник – Кучерук Д. Д., доктор хім. наук, провідний на-
уковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води 
(Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думан-
ського НАН України). Опоненти: Гомеля М. Д., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри екології та технології 
рослинних полімерів (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»); Дзясько Ю. С., доктор хім. наук, старший на-
уковий співробітник лабораторії сорбційних і мембранних 
матеріалів і процесів (Інститут загальної та неорганічної 
хімії імені В. І. Вернадського НАН України). (893/8)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Пилипенко Наталія Олегівна, асистент кафедри загальної 

практики – сімейної медицини Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Імуноло-
гічні та антиоксидантні зміни у осіб, які працюють в умовах 
дії пилу, що містить кварц» (03.00.13 – фізіологія людини 
і тварин). Спецрада К 64.051.17 у Харківському національ-
ному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-53-40). Науко-
вий керівник – Ніколенко Є. Я., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). Опоненти: Клімова О. М., доктор біол. наук, 
професор, завідувач діагностичної лабораторії з імунофер-
ментним та імунофлюоресцентним аналізом (ДУ «Інститут 
загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН 
України»); Пилипенко С. В., доктор біол. наук, професор, за-
відувач кафедри біології та основ здоров’я людини (Полтав-
ський національний педагогічний університет імені В. Г. Ко-
роленка МОН України). (7/8)

Степась Юлія Михайлівна, асистент кафедри клінічної 
лабораторної діагностики ФПО Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ Украї-
ни: «Біохімічні механізми взаємозв’язку гемостазу та функці-
онування гепатоцитів при гострому холециститі» (03.00.04 – 
біохімія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 
52-72-69). Науковий керівник – Лаповець Л. Є., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної 
діагностики ФПО (Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: 
Салига Ю. Т., доктор біол. наук, старший науковий співробіт-
ник (Інститут біології тварин НААН України); Криницька І. Я., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри функціо-
нальної і лабораторної діагностики (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України»). (135/8)

Степанова Галина Миколаївна, викладач клінічних дис-
циплін Черкаської медичної академії: «Біохімічні порушення в 
період ранніх і пізніх проявів політравми щурів різного віку» 
(03.00.04 – біохімія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; 
тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Підручна С. Р., 
доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри медичної біохі-
мії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: Ерсте-
нюк Г. М., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри 
біологічної та медичної хімії, перший проректор (ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет МОЗ Укра-
їни»); Олещук О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри фармакології з клінічною фармакологією (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (136/8)

Хміль Дмитро Олександрович, викладач кафедри експе-
риментальної та клінічної фармакології з клінічною імуноло-
гією та алергологією ВДНЗУ «Українська медична стомато-
логічна академія»: «NO- та аргіназа-опосередковані механіз-
ми окисно-нітрозативного стресу та деполімеризації біополі-
мерів сполучної тканини шкіри щурів за умов надлишкового 
надходження в організм нітрату натрію» (03.00.04 – біохі-
мія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 
52-72-69). Науковий керівник – Костенко В. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патофізіології (ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія»). Опоненти: 
Фоменко І. С., доктор біол. наук, доцент, професор кафедри 
біологічної хімії (Львівський національний медичний універ-
ситет імені Данила Галицького МОЗ України); Марущак М. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри функціо-
нальної і лабораторної діагностики (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України»). (137/8)
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Ткачук Сергій Олександрович, асистент кафедри клі-
нічної лабораторної діагностики ФПО Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицького 
МОЗ України: «Метаболічні порушення за умови ішемічного 
ураження серця і супутнього стеатогепатозу» (03.00.04 – 
біохімія). Спецрада К 58.601.04 у ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. 
(0352) 52-72-69). Науковий керівник – Лаповець Л. Є., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри клінічної ла-
бораторної діагностики ФПО (Львівський національний ме-
дичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). 
Опоненти: Гавриляк В. В., доктор біол. наук, старший науко-
вий співробітник, професор кафедри технології біологічно 
активних сполук, фармації та біотехнології (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України); Дене-
філь О. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
патологічної фізіології (ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Укра-
їни»). (138/8)

Новікова Вікторія Олександрівна, фахівець з біотехноло-
гій ТОВ «БіоПродакшн»: «Просторова організація ґрунтової 
мезофауни арени долини р. Дніпро» (03.00.16 – екологія). 
Спецрада Д 08.051.04 у Дніпровському національному уні-
верситеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий 
керівник – Жуков О. В., доктор біол. наук, доцент кафедри 
зоології та екології (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара). Опоненти: Маркіна Т. Ю., доктор біол. 
наук, професор кафедри зоології, декан природничого фа-
культету (Харківський національний педагогічний універси-
тет імені Г. С. Сковороди); Федоряк М. М., доктор біол. наук, 
професор кафедри екології та біомоніторингу (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича). (145/8)

Шавріна Віра Ігорівна, науковий співробітник лаборато-
рії біорізноманіття екосистем відділу охорони ландшафтів, 
збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту 
агроекології і природокористування НААН України: «Еколо-
го-функціональна роль сполучних територій екомережі По-
ділля» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 в Інституті 
агроекології і природокористування НААН України (03143, 
м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). На-
уковий керівник – Ткач Є. Д., кандидат біол. наук, завідувач 
лабораторії біорізноманіття екосистем відділу охорони ланд-
шафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання 
(Інститут агроекології і природокористування НААН України). 
Опоненти: Заіменко Н. В., доктор біол. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, директор (Національний ботаніч-
ний сад імені М. М. Гришка НАН України); Гальченко Н. П., 
кандидат біол. наук, доцент кафедри геодезії, землевпоряд-
кування та кадастру (Кременчуцький національний універси-
тет імені Михайла Остроградського). (279/8)

Воробєй Єлизавета Станіславівна, асистент кафедри 
мікробіології, вірусології та біотехнології Дніпровського на-

ціонального університету імені Олеся Гончара: «Біологічний 
аспект дії бактеріофагів на біоплівки, утворені Staphylococcus 
aureus» (03.00.07 – мікробіологія). Спецрада Д 26.233.01 в 
Інституті мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного 
НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 
154; тел. (044) 526-11-79). Науковий керівник – Вінніков А. І., 
доктор біол. наук, професор. Опоненти: Руденко А. В., доктор 
біол. наук, професор, завідувач лабораторії мікробіології, ві-
русології та мікології (ДУ «Інститут урології НАМН України»); 
Сергійчук Т. М., кандидат біол. наук, старший науковий спів-
робітник, доцент кафедри мікробіології та імунології (ННЦ 
«Інститут біології та медицини» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка). (281/8)

Петренко Олена Вікторівна, науковий співробітник ла-
бораторії медичної мікробіології з музеєм патогенних для 
людини мікроорганізмів ДУ «Інститут епідеміології та інфек-
ційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України»: 
«Біологічні і молекулярно-генетичні властивості холерних та 
парагемолітичних вібріонів, виділених в Україні» (03.00.07 – 
мікробіологія). Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіоло-
гії і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України (03143, 
м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 526-11-
79). Наукові керівники: Алексеєнко В. В., доктор мед. наук, 
професор; Хайтович О. Б., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри мікробіології, вірусології і імунології 
(Медична академія імені С. І. Георгієвського Кримського фе-
дерального університету імені В. І. Вернадського). Опонен-
ти: Товкач Ф. І., доктор біол. наук, старший науковий спів-
робітник, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу 
молекулярної генетики бактеріофагів (Інститут мікробіології 
і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України); Сурмаше-
ва О. В., доктор мед. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач лабораторії мікробіології та дезінфектології (ДУ 
«Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН 
України»). (292/8)

Наумчук Юлія Анатоліївна, викладач-стажист кафедри 
біомедичної інженерії Національного технічного універси-
тету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»: «Біотехнологічні основи лактатдегідроге-
назної системи для тестування гліопротекторів астроцитів 
зорового нерва» (03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 
26.002.28 у Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-82-62). Науковий керівник – Максименко В. Б., доктор 
мед. наук, професор, декан факультету біомедичної інжене-
рії (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Украї-
ни). Опоненти: Лиманська О. Ю., доктор біол. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії молекулярної 
діагностики (ННЦ «Інститут клінічної та експериментальної 
ветеринарної медицини НААН України»); Горчакова Н. О., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри фармако-
логії (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (359/8)
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Деркач Катерина Вікторівна, науковий співробітник ла-
бораторії біотехнології ДУ «Інститут зернових культур НААН 
України»: «Біотехнологічна характеристика генотипів куку-
рудзи зародкової плазми Ланкастер» (03.00.20 – біотехно-
логія). Спецрада К 26.202.01 в Інституті клітинної біології і 
генетичної інженерії НАН України (03143, м. Київ, вул. Ака-
деміка Заболотного, 148; тел. (044) 526-71-04). Науковий 
керівник – Сатарова Т. М., доктор біол. наук, професор, 
завідувач лабораторії біотехнології (ДУ «Інститут зернових 
культур НААН України»). Опоненти: Матвєєва Н. А., доктор 
біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабо-
раторії адаптаційної біотехнології (Інститут клітинної біології 
і генетичної інженерії НАН України); Дубровна О. В., доктор 
біол. наук, старший науковий співробітник відділу генетич-
ного поліпшення рослин (Інститут фізіології рослин і генети-
ки НАН України). (378/8)

Гармаш Яна Анатоліївна, молодший науковий співро-
бітник відділу молекулярної біології Інституту біохімії імені 
О. В. Палладіна НАН України: «Роль сигнального шляху ERN1 
в регуляції експресії генів, що кодують синтез ензимів глі-
колізу та пентозофосфатного шунта» (03.00.04 – біохімія). 
Спецрада Д 26.240.01 в Інституті біохімії імені О. В. Палла-
діна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. 
(044) 234-59-74). Науковий керівник – Мінченко О. Г., доктор 
біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач відділу молекулярної біології (Інститут біохімії імені 
О. В. Палладіна НАН України). Опоненти: Шевцова А. І., док-
тор біол. наук, професор, професор кафедри біохімії та ме-
дичної хімії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»); Калачнюк Л. Г., доктор біол. наук, доцент, про-
фесор кафедри біохімії та фізіології тварин імені академіка 
М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України). (437/8)

Курінний Денис Аркадійович, науковий співробітник ДУ 
«Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН 
України»: «Модифікація радіаційно-індукованого мутагене-
зу в лімфоцитах периферичної крові людини in vitro з ви-
користанням астаксантину» (03.00.15 – генетика – біологічні 
науки). Спецрада Д 26.562.02 у ДУ «Національний науковий 
центр радіаційної медицини НАМН України» (04050, м. Київ, 
вул. Мельникова, 53; тел. 483-72-40). Науковий керівник – 
Пілінська М. А., доктор мед. наук, професор, головний на-
уковий співробітник лабораторії цитогенетики відділу медич-
ної генетики (ДУ «Національний науковий центр радіаційної 
медицини НАМН України»). Опоненти: Дьоміна Е. А., доктор 
біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відді-
лу біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випро-
мінювання (Інститут експериментальної патології, онкології 
і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України); Мішарі-
на Ж. А., кандидат мед. наук, начальник відділу молекуляр-
ної біології і генетики (ТОВ «Хімлаборреактив»). (465/8)

Єльчіщева Юлія Володимирівна, молодший науковий 
співробітник лабораторії радіо- та оптичної голографії Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Каразіна: 

«Розробка способів культивування каротиноносних дріжджів 
Rhodosporidium diobovatum IMB Y-5023» (03.00.20 – біотех-
нологія). Спецрада Д 26.002.28 у Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Бож-
ков А. І., доктор біол. наук, професор, директор НДІ біології 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). Опоненти: Поєдинок Н. Л., доктор біол. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співро-
бітник відділу клітинної біології і біотехнології (ДУ «Інститут 
харчової біотехнології та геноміки НАН України»); Кричков-
ська Л. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри 
органічного синтезу і нанотехнологій (Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України). (645/8)

Довгаюк-Семенюк Марія Володимирівна, геоботанік 
ботанічного саду «Волинь» Східноєвропейського націо-
нального університету імені Лесі Українки: «Особливості 
метаболізму нітрогену у рослинах конюшини лучної за умов 
нафтового забруднення ґрунту» (03.00.12 – фізіологія рос-
лин). Спецрада Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і 
генетики НАН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 
31/17; тел. 257-51-50). Науковий керівник – Терек О. І., док-
тор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та 
екології рослин (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Швартау В. В., доктор біол. наук, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу фізіології 
живлення рослин (Інститут фізіології рослин і генетики НАН 
України); Косик О. І., кандидат біол. наук, доцент кафедри 
біології рослин (ННЦ «Інститут біології та медицини» Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка). 
(655/8)

Шіїнтум Оноре Нкафор, аспірант кафедри біофізики та 
біохімії Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара МОН України: «Металотіонеїни І+ІІ у мозку та 
крові лабораторних тварин за умов впливу низьких доз кад-
мію та патологічних станів» (03.00.04 – біохімія). Спецрада 
К 41.051.06 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова МОН України (65082, м. Одеса, вул. Дворян-
ська, 2; тел. (048) 723-52-54). Науковий керівник – Ушако-
ва Г. О., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біо-
фізики та біохімії (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара МОН України). Опоненти: Калінін І. В., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри хімії (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
МОН України); Тихоміров А. О., кандидат біол. наук, стар-
ший науковий співробітник відділу хімії та біохімії ферментів 
(Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). (671/8)

Шатинська Олена Андріївна, молодший науковий спів-
робітник лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин 
Інституту біології тварин НААН України: «Біохімічні процеси 
в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом 
за дії цитратів магнію і хрому» (03.00.04 – біохімія). Спецрада 
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Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН України (79034, 
м. Львів, вул. В. Стуса, 38; тел. (032) 260-07-95). Науковий 
керівник – Іскра Р. Я., доктор біол. наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора з наукової роботи (Ін-
ститут біології тварин НААН України). Опоненти: Кліщ І. М., 
доктор біол. наук, професор, проректор з наукової роботи 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Кучмеров-
ська Т. М., доктор біол. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу біохімії вітамінів і коензимів (Інститут 
біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). (794/8)

Авєкін Ярослав Володимирович, тимчасово не працює: 
«Морфогенез та репродуктивна здатність раритетних кау-
дексоподібних сукулентів в умовах інтродукції» (03.00.05 – 
ботаніка). Спецрада Д 26.001.14 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Гайдаржи М. М., доктор біол. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач НДЛ «Інтродуковане 
та природне фіторізноманіття» (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Буюн Л. І., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу тропічних та субтропічних рослин (Національний бо-
танічний сад імені М. М. Гришка НАН України); Прокопів А. І., 
кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри ботаніки (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка). (807/8)

Грабовська Софія Володимирівна, молодший науковий 
співробітник лабораторії обміну речовин імені С. З. Ґжиць-
кого Інституту біології тварин НААН України: «Нейрофізіоло-
гічні реакції на дію низьких доз хлорпірифосу у щурів і їх по-
томства» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). 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 – Сали-
га Ю. Т., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач лабораторії обміну речовин імені С. З. Ґжицького 
(Інститут біології тварин НААН України). Опоненти: Півне-
ва Т. А., доктор біол. наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник відділу сенсорної сигналі-
зації (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН Украї-
ни); Остапів Р. Д., кандидат біол. наук, молодший науковий 
співробітник лабораторії високоефективної рідинної хрома-
тографії (Державний науково-дослідний контрольний інсти-
тут ветеринарних препаратів та кормових добавок). (864/8)

Купиняк Надія Ігорівна, асистент кафедри нормальної фі-
зіології Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького: «Роль Са2+-транспортувальних сис-
тем у регуляції енергетичних процесів у мітохондріях клітин 
печінки» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). 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 – Мань-
ко В. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри 
фізіології людини і тварин (Львівський національний уні-

верситет імені Івана Франка). Опоненти: Сагач В. Ф., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач відділу фізіології кровообігу (Інститут фізіології імені 
О. О. Богомольця НАН України); Янчук П. І., доктор біол. наук, 
професор, професор кафедри фізіології і анатомії (ННЦ «Ін-
ститут біології і медицини» Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка). (865/8)

Алексєєва Анна Анатоліївна, провідний інженер НДЛ мо-
лекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехноло-
гії НДІ Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара: «Стійкість рослин роду Tilia L. у природних і техно-
генних екотопах Степового Придніпров’я» (06.03.01 – лісові 
культури та фітомеліорація). Спецрада Д 26.004.09 у Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Лихолат Ю. В., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та 
інтродукції рослин (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара). Опоненти: Колесніченко О. В., доктор 
біол. наук, професор, професор кафедри декоративного са-
дівництва та фітодизайну (Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України); Пономарьова О. А., 
кандидат біол. наук, доцент кафедри садово-паркового гос-
подарства (Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет). (879/8)

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Зюльцле Олег Веніамінович, науковий співробітник відді-

лу радіогеохронології Інституту геохімії, мінералогії та рудо-
утворення імені М. П. Семененка НАН України: «Геохронологія 
порід зони зчленування Росинсько-Тікицького та Дністров-
сько-Бузького мегаблоків Українського щита» (04.00.02 – гео-
хімія). Спецрада Д 26.203.01 в Інституті геохімії, мінералогії 
та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України (03680, 
м. Київ-142, просп. Академіка Палладіна, 34; тел. 424-12-70). 
Науковий керівник – Шумлянський Л. В., доктор геол. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співро-
бітник відділу радіогеохронології (Інститут геохімії, мінералогії 
та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України). Опонен-
ти: Загнітко В. М., доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач 
кафедри геології родовищ корисних копалин (ННІ «Інститут 
геології» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка МОН України); Андреєв О. О., кандидат геол. наук, 
провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічних до-
сліджень (Національний науково-дослідний реставраційний 
центр Міністерства культури України). (603/8)

Демченко Олег Сергійович, аспірант кафедри геології і 
прикладної мінералогії ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» МОН України: «Технологічна мінералогія від-
ходів дробильно-сортувальних фабрик Криворізького ба-
сейну» (04.00.20 – мінералогія, кристалографія). Спецрада 
Д 26.203.01 в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворен-
ня імені М. П. Семененка НАН України (03680, м. Київ-142, 
просп. Академіка Палладіна, 34; тел. 424-12-70). Науковий 
керівник – Євтєхов В. Д., доктор геол.-мін. наук, професор, 
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завідувач кафедри геології і прикладної мінералогії (ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» МОН України). 
Опоненти: Деревська К. І., доктор геол. наук, професор, 
професор кафедри екології (Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» МОН України); Іванчен-
ко В. В., кандидат геол.-мін. наук, доцент, завідувач відділу 
проблем екологічної геології і розробки рудних родовищ 
(ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутво-
рення НАН України»). (604/8)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Копистинський Лев Олександрович, інженер II категорії 

інформаційно-обчислювального центру Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу: «Авто-
матизація процесу керування навантаженням електробурів 
з використанням методу коригування структури систем» 
(05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада Д 
20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий ке-
рівник – Семенцов Г. Н., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих техноло-
гій (Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу). Опоненти: Рудакова Г. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри технічної кібернетики (Херсонський 
національний технічний університет); Суздаль В. С., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабора-
торії пристроїв для детектування іонізуючого випромінювання 
(Інститут сцинтиляційних матеріалів). (13/8)

Сумєц Андрій Вікторович, асистент кафедри «Галузе-
ве машинобудування, прикладна та теоретична механіка» 
Донбаського державного технічного університету, м. Лиси-
чанськ: «Підвищення ефективності плазмового різання за 
рахунок удосконалення плазмотронів» (05.03.06 – зварюван-
ня та споріднені процеси і технології). Спецрада Д 12.105.02 
у Донбаській державній машинобудівній академії МОН Укра-
їни (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 
41-68-09). Науковий керівник – Кассов В. Д., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри підйомно-транспортних 
машин (Донбаська державна машинобудівна академія). Опо-
ненти: Єфіменко М. Г., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри зварювання (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут»); Бурлака В. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри систем автома-
тизації та електропривода (ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет»). (15/8)

Ткачук Тарас Ігорович, асистент кафедри спеціалізованих 
комп’ютерних систем Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Характеристики складності SН-моделей спеці-
альних функцій і їх застосування для оптимізації спецпроце-
сорів» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спец-
рада Д 35.052.08 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-23-98). Науковий керівник – Дунець Р. Б., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри спеціалізова-

них комп’ютерних систем (Національний університет «Львів-
ська політехніка» МОН України). Опоненти: Опанасенко В. М., 
доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник 
відділу мікропроцесорної техніки (Інститут кібернетики імені 
В. М. Глушкова НАН України); Грига В. М., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри «Комп’ютерна інженерія та електроніка» фі-
зико-технічного факультету (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника). (22/8)

Мельничук Петро Іванович, заступник генерального ди-
ректора з капітального будівництва ТОВ «ЦентрБуд»: «Метод 
призначення технологічних режимів лазерного очищення 
авіаційних конструкцій від лакофарбових покриттів при мо-
дернізації повітряних суден» (05.07.02 – проектування, ви-
робництво та випробування літальних апаратів). Спецрада Д 
64.062.04 у Національному аерокосмічному університеті іме-
ні М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН 
України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-
10-56). Науковий керівник – Планковський С. І., доктор тех. 
наук, професор, декан факультету літакобудування (Націо-
нальний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»). Опоненти: Санін А. Ф., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технології 
виробництва (Дніпровський національний університет іме-
ні Олеся Гончара); Гарін А. О., кандидат тех. наук, керівник 
служби наземного обслуговування (ТОВ «Нью Системс AM» 
Міжнародний аеропорт «Харків»). (34/8)

Раза Ахмед, технічний радник приватного департамен-
ту Президента Об’єднаних Арабських Еміратів, м. Абу-Дабі: 
«Математичні моделі технічного обслуговування обладнан-
ня засобів транспорту» (05.22.20 – експлуатація та ремонт 
засобів транспорту). Спецрада Д 26.062.03 у Національному 
авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 497-51-51). Науковий 
керівник – Уланський В. В., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри електроніки (Національний авіаційний 
університет МОН України). Опоненти: Петрашевський О. Л., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри «Аеропор-
ти» (Національний транспортний університет МОН України); 
Костановський В. В., кандидат тех. наук, старший науковий 
співробітник, начальник науково-дослідного відділу надій-
ності та стандартизації (ДП «НДІ «Квант» Державного кон-
церну «Укроборонпром»). (71/8)

Бондаренко Марина Олександрівна, молодший науковий 
співробітник кафедри теорії і систем автоматизованого про-
ектування механізмів і машин Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут»: «Забезпе-
чення міцності тонкостінних конструкцій шляхом обґрунту-
вання параметрів із використанням апроксимацій поверхонь 
відгуку» (05.02.09 – динаміка та міцність машин). Спецрада Д 
64.050.10 у Національному технічному університеті «Харків-
ський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий ке-
рівник – Ткачук М. А., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії і систем автоматизованого проектування ме-
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ханізмів і машин (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут»). Опоненти: Гриньов В. Б., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри будівельної 
механіки (Харківський національний університет будівництва 
та архітектури); Жигилій Д. О., кандидат тех. наук, доцент ка-
федри опору матеріалів і машинознавства (Сумський дер-
жавний університет). (89/8)

Кулаков Максим Олександрович, аспірант Національ-
ного університету «Одеська морська академія»: «Розробка 
способу вибору маневру розходження зміною швидкостей 
суден при їх зовнішньому управлінні» (05.22.13 – навігація 
та управління рухом). Спецрада Д 41.106.01 у Національ-
ному університеті «Одеська морська академія» МОН України 
(65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048) 777-57-74). 
Науковий керівник – Бурмака І. О., кандидат тех. наук, до-
цент, завідувач кафедри теорії та устрою судна (Національ-
ний університет «Одеська морська академія»). Опоненти: 
Зайцев В. В., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
морських технологій (Національний університет кораблебу-
дування імені адмірала Макарова); Доронін В. В., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри технічних систем і про-
цесов управління в судноводінні (Державний університет 
інфраструктури та технологій). (91/8)

Омельченко Тарас Юрійович, старший викладач кафедри 
морських перевезень Національного університету «Одеська 
морська академія»: «Удосконалення алгоритмів управлін-
ня процесом розходження суден» (05.22.13 – навігація та 
управління рухом). Спецрада Д 41.106.01 у Національному 
університеті «Одеська морська академія» МОН України 
(65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048) 777-57-74). 
Науковий керівник – Тюпіков Є. Є., кандидат тех. наук, до-
цент, директор крюїнгової компанії «СМА Шипс Україна». 
Опоненти: Кондратенко Ю. П., доктор тех. наук, професор 
кафедри інтелектуальних інформаційних систем (Чорно-
морський державний університет імені Петра Могили); Тов-
стокорий О. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
управління судном та безпеки життєдіяльності (Херсонська 
державна морська академія). (92/8)

Мазур Оксана Миколаївна, викладач кафедри теорії та 
устрою судна Національного університету «Одеська мор-
ська академія»: «Підвищення ефективності експлуатації ба-
гатоцільового судна допоміжного флоту на водних шляхах 
України» (05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів тран-
спорту). Спецрада Д 41.106.01 у Національному університеті 
«Одеська морська академія» МОН України (65029, м. Одеса, 
вул. Дідріхсона, 8; тел. (048) 777-57-74). Науковий керівник – 
Голіков В. В., кандидат тех. наук, доцент, професор кафе-
дри управління судном (Національний університет «Одеська 
морська академія»). Опоненти: Вичужанін В. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри інформаційних техно-
логій (Одеський національний морський університет); Мой-
сеєнко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
спеціалізованих комп’ютерних систем (Український держав-
ний університет залізничного транспорту). (93/8)

Сікірін Володимир Євгенович, старший викладач кафе-
дри судноводіння Національного університету «Одеська 
морська академія»: «Оптимізація управління рухом судна 
за мінімумом траєкторної похибки» (05.22.13 – навігація та 
управління рухом). Спецрада Д 41.106.01 у Національному 
університеті «Одеська морська академія» МОН України 
(65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048) 777-57-74). 
Науковий керівник – Ворохобін І. І., кандидат тех. наук, до-
цент, декан факультету морських перевезень та технологій 
(Національний університет «Одеська морська академія»). 
Опоненти: Корбан В. Х., доктор тех. наук, доцент, доцент ка-
федри автоматизації технологічних процесів та електрожив-
лення (Одеська національна академія зв’язку імені О. С. По-
пова); Репетєй В. Д., кандидат тех. наук, начальник служби 
безпеки мореплавства філії «Дельта-лоцман» (ДП «Адміні-
страція морських портів України» Міністерства інфраструк-
тури України). (94/8)

Кабанник Сергій Миколайович, молодший науковий 
співробітник Інституту проблем міцності імені Г. С. Писарен-
ка НАН України: «Визначення границі стійкості лопаткових 
вінців осьових компресорів ГТД до дозвукового флатеру при 
великих кутах атаки» (05.02.09 – динаміка і міцність машин). 
Спецрада Д 26.241.01 в Інституті проблем міцності імені 
Г. С. Писаренка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тимірязєв-
ська, 2; тел. (044) 285-16-87). Науковий керівник – Зіньков-
ський А. П., доктор тех. наук, професор, заступник директора 
з наукової роботи, завідувач відділу коливань та вібраційної 
надійності (Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка 
НАН України). Опоненти: Ларін О. О., доктор тех. наук, до-
цент, заступник директора Навчально-наукового інженерно-
фізичного інституту, професор кафедри динаміки та міцнос-
ті машин (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України); Колодяжна Л. В., док-
тор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний на-
уковий співробітник відділу гідроаеромеханіки енергетичних 
машин (Інститут проблем машинобудування імені А. М. Під-
горного НАН України). (95/8)

Середа Дмитро Борисович, асистент кафедри машино-
будування Дніпровського державного технічного університе-
ту: «Формування структури і властивостей хромоалітованих 
покриттів конструкційних матеріалів в умовах саморозпов-
сюджувального високотемпературного синтезу» (05.02.01 – 
матеріалознавство). Спецрада К 32.075.02 у Луцькому на-
ціональному технічному університеті МОН України (43018, 
м. Луцьк, вул. Львівська, 75; тел. (0332) 74-61-03). Науковий 
керівник – Бейгул О. О., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри машинобудування (Дніпровський державний 
технічний університет МОН України). Опоненти: Баглюк Г. А., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу зносостійких та корозійностійких конструкційних 
матеріалів, заступник директора (Інститут проблем матері-
алознавства імені І. М. Францевича НАН України); Імбіро-
вич Н. Ю., кандидат тех. наук, доцент кафедри матеріалоз-
навства (Луцький національний технічний університет МОН 
України). (103/8)
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Кофанов Олексій Євгенович, аспірант кафедри інженер-
ної екології Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: 
«Підвищення екологічної безпеки придорожніх територій 
міста модифікацією складу і властивостей дизельного па-
лива» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада Д 26.880.01 
у Державній екологічній академії післядипломної освіти та 
управління (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий ке-
рівник – Ремез Н. С., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри інженерної екології (Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Іванюта С. П., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача 
відділу енергетичної та техногенної безпеки (Національний 
інститут стратегічних досліджень); Хрутьба В. О., доктор 
тех. наук, доцент, завідувач кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності (Національний транспортний університет). 
(141/8)

Совгира Василиса Василівна, інженер І категорії Цен-
тру науково-технічної творчості молоді по архітектурі та 
будівництву Одеської державної академії будівництва та 
архітектури: «Напружено-деформований стан та несуча 
здатність позацентрово стиснутих коротких бетонних ко-
лон» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та спору-
ди). Спецрада Д 41.085.01 в Одеській державній академії 
будівництва та архітектури МОН України (65029, м. Одеса, 
вул. Дідріхсона, 4; тел. (048) 723-69-04). Науковий керів-
ник – Кобринець В. М., кандидат тех. наук, професор кафе-
дри будівельної механіки (Одеська державна академія бу-
дівництва та архітектури). Опоненти: Бамбура А. М., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
надійності будівельних конструкцій (ДП «Державний НДІ 
будівельних конструкцій»); Безушко Д. І., кандидат тех. 
наук, доцент, завідувач кафедри «Інженерні конструкції та 
водні дослідження» (Одеський національний морський уні-
верситет). (144/8)

Похвалітий Артем Анатолійович, асистент кафедри 
металургії чорних металів Дніпровського державного тех-
нічного університету: «Удосконалення випуску сталі з кон-
вертера з одночасним розкисленням шляхом використання 
вуглецевого потенціалу розплаву» (05.16.02 – металургія 
чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів). Спец-
рада Д 08.084.03 у Національній металургійній академії 
України МОН України (49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; 
тел. (056) 745-31-56). Науковий керівник – Сігарьов Є. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри металургії 
чорних металів (Дніпровський державний технічний універ-
ситет, м. Кам’янське). Опоненти: Вергун О. С., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, заступник директора 
з наукової роботи (Інститут чорних металів імені З. І. Некра-
сова НАН України); Костецький Ю. В., кандидат тех. наук, 
доцент, старший науковий співробітник відділу фізико-ме-
талургійних проблем електрошлакових технологій (Інститут 
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України). (168/8)

Крупицька Лариса Олександрівна, старший лаборант ка-
федри дерматології та венерології Одеського національного 
медичного університету: «Розробка технології синбіотичних 
біологічно активних добавок» (03.00.20 – біотехнологія). 
Спецрада 41.088.02 в Одеській національній академії хар-
чових технологій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канат-
на, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник – Капре-
льянц Л. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
біохімії, мікробіології і фізіології харчування (Одеська націо-
нальна академія харчових технологій). Опоненти: Кричков-
ська Л. В., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри 
органічного синтезу та нанотехнологій (Харківський політех-
нічний інститут МОН України); Ямборко Г. В., кандидат тех. 
наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехно-
логії (Одеський національний університет імені І. І. Мечнико-
ва МОН України). (177/8)

Суховій Ніна Олегівна, інженер-електронік ДП «НДІ 
мікроприладів» НТК «Інститут монокристалів» НАН Укра-
їни: «Нанотемплети для гетероструктур нітридів III групи» 
(05.27.01 – твердотільна електроніка). Спецрада Д 26.002.08 
у Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України 
(03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). 
Науковий керівник – Осінський В. І., доктор тех. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник (ДП «НДІ мікропри-
ладів» НТК «Інститут монокристалів» НАН України). Опонен-
ти: Большакова І. А., доктор тех. наук, професор кафедри 
напівпровідникової електроніки (Національний університет 
«Львівська політехніка». Опоненти: Лебедєва Т. С., кандидат 
тех. наук, старший науковий співробітник (Інститут кіберне-
тики імені В. М. Глушкова НАН України). (188/8)

Мартиненко Володимир Геннадійович, аспірант кафедри 
динаміки та міцності машин Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут»: «Розробка 
методів розрахунку елементів конструкцій із в’язкопружних 
композиційних матеріалів» (05.02.09 – динаміка та міцність 
машин). Спецрада Д 64.050.10 у Національному технічно-
му університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-
66-56). Науковий керівник – Львов Г. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри динаміки та міцності машин 
(Національний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут»). Опоненти: Шукаєв С. М., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри динаміки і міцності машин 
та опору матеріалів (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського»); Жигилій Д. О., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
опору матеріалів і машинознавства (Сумський державний 
університет). (190/8)

Харченко Роман Юрійович, старший викладач кафе-
дри морської радіоелектроніки Національного університету 
«Одеська морська академія»: «Гібридні інтелектуальні мере-
жі для суднових систем мікроклімату» (05.22.20 – експлуа-
тація та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д 41.106.01 
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у Національному університеті «Одеська морська академія» 
МОН України (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048) 
777-57-74). Науковий керівник – Михайлов С. А., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри морської електроніки 
(Національний університет «Одеська морська академія»). 
Опоненти: Вичужанін В. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри інформаційних технологій (Одеський націо-
нальний морський університет); Федорович О. Є., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управ-
ляючих систем (Національний аерокосмічний університет 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). 
(217/8)

Оженко Євген Михайлович, старший викладач кафедри 
автоматизації дизельних і газотурбінних установок Націо-
нального університету «Одеська морська академія»: «Ме-
тоди, моделі та засоби покращення системи подачі палива 
суднового дизеля на базі п’єзоелектричних перетворювачів» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецрада 
Д 38.053.05 у Чорноморському національному університеті 
імені Петра Могили МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 
Десантників, 10; тел. (0512) 55-03-33). Науковий керівник – 
Нікольський В. В., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри теорії автоматичного управління та обчислювальної 
техніки (Національний університет «Одеська морська акаде-
мія»). Опоненти: Мусієнко М. П., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри комп’ютерної інженерії (Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили); Базіло К. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри приладобуду-
вання, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій (Чер-
каський державний технологічний університет). (218/8)

Вуж Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри біоло-
гічної фізики, медичної апаратури та інформатики Вінниць-
кого національного медичного університету імені М. І. Пиро-
гова: «Інформаційна технологія просторово-хронологічного 
оцінювання впливу ареалів алергенних рослин на людей 
за умов невизначеності» (05.13.06 – інформаційні техно-
логії). Спецрада Д 05.052.01 у Вінницькому національному 
технічному університеті МОН України (21021, м. Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий ке-
рівник – Мокін В. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу 
та інженерної графіки (Вінницький національний технічний 
університет). Опоненти: Поворознюк А. І., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри обчислювальної техніки та 
програмування (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут»); Яцишин А. В., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу цивільного захисту та інноваційної ді-
яльності (ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища» 
НАН України). (221/8)

Гуменюк Ігор Анатолійович, директор департаменту ПАТ 
«Укртелеком»: «Триботехнічні властивості сталі 12Х18Н10Т, 
поверхнево модифікованої комбінованими покриттями» 
(05.02.04 – тертя та зношування в машинах). Спецрада Д 

26.062.06 у Національному авіаційному університеті МОН 
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; 
тел. (044) 406-79-01). Науковий керівник – Мнацаканов Р. Г., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технологій 
виробництва та відновлення авіаційної техніки (Навчально-
науковий аерокосмічний інститут Національного авіаційного 
університету). Опоненти: Диха О. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри зносостійкості і надійності машин 
(Хмельницький національний університет); Савчук А. М., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри виробництва, 
ремонту та матеріалознавства (Національний транспортний 
університет). (238/8)

Вонсович Максим Андрійович, аспірант кафедри аеро-
космічних радіоелектронних систем Національного аерокос-
мічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»: «Вдосконалення комбінованих методів 
прийому й обробки допплерівської інформації в автоном-
них радіотехнічних системах» (05.12.17 – радіотехнічні та 
телевізійні системи). Спецрада Д 64.062.07 у Національному 
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, 
вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – 
Баришев І. В., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри аерокосмічних радіоелектронних систем (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут»). Опоненти: Піскорж В. В., доктор 
тех. наук, професор, провідний спеціаліст (ПАТ «Рамзай»); 
Карташов В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних 
систем (Харківський національний університет радіоелек-
троніки). (259/8)

Олевінська Тетяна Ігорівна, тимчасово не працює: «Під-
вищення ефективності навігації за сигналами супутникових 
систем на етапі посадки повітряного судна» (05.22.13 – на-
вігація та управління рухом). Спецрада Д 26.062.03 у На-
ціональному авіаційному університеті МОН України (03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 497-51-51). На-
уковий керівник – Конін В. В., професор кафедри аеронавіга-
ційних систем Інституту аеронавігації, електроніки та телеко-
мунікацій (Національний авіаційний університет). Опоненти: 
Козелков С. В., доктор тех. наук, професор, директор ННІ те-
лекомунікацій та інформатизації (Державний університет те-
лекомунікацій); Васильєв Д. В., кандидат тех. наук, старший 
викладач відділу підготовки персоналу із зв’язку, навігації та 
спостереження (Навчально-сертифікаційний центр Украеро-
руху, м. Київ (Бориспіль). (263/8)

Шишков Федір Олександрович, асистент кафедри 
аеронавігаційних систем Інституту аеронавігації, електро-
ніки та телекомунікацій Національного авіаційного універ-
ситету: «Автономна навігація сервісних космічних апаратів 
за сигналами глобальної навігаційної супутникової систе-
ми» (05.22.13 – навігація та управління рухом). Спецрада 
Д 26.062.03 у Національному авіаційному університеті МОН 
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 
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497-51-51). Науковий керівник – Конін В. В., професор ка-
федри аеронавігаційних систем Інституту аеронавігації, елек-
троніки та телекомунікацій (Національний авіаційний універ-
ситет). Опоненти: Машков О. А., доктор тех. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (Державна екологічна академія 
післядипломної освіти та управління); Наритник Т. М., канди-
дат тех. наук, професор, директор Інституту електроніки та 
зв’язку (Українська академія наук національного прогресу). 
(264/8)

Малєєв Максим Валерійович, молодший науковий 
співробітник кафедри фізики металів та напівпровідників 
Національного технічного університету «Харківський по-
літехнічний інститут» МОН України: «Особливості проце-
су формування покриттів з прискорених потоків іонів С60» 
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 в 
Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН Укра-
їни (61002, м. Харків, вул. Чернишевська 28, а/с 8812; тел. 
(057) 700-41-11). Науковий керівник – Зубарєв Є. М., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник 
кафедри фізики металів та напівпровідників (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
МОН України). Опоненти: Литовченко С. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри матеріалів реакторобудування 
і фізичних технологій (Харківський національній університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України); Гугля О. Г., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу фізики радіаційних явищ і радіаційного 
матеріалознавства (ННЦ «Харківський фізико-технічний ін-
ститут» НАН України). (265/8)

Сторожилов Геннадій Євгенійович, науковий співробіт-
ник відділу чистих металів, металофізики і технології нових 
матеріалів ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» 
НАН України: «Формування мікроструктури і змінення влас-
тивостей сплаву НТ-50 при деформаційно-термічних впли-
вах» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.245.01 
в Інституті електрофізики і радіаційних технологій НАН Укра-
їни (61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28, а/с 8812; тел. 
(057) 700-41-11). Науковий керівник – Тихоновський М. А., 
кандидат фіз.-мат. наук, начальник НДЛ електрофізичних 
матеріалів і технічних надпровідників відділу чистих металів, 
металофізики і технології нових матеріалів (ННЦ «Харків-
ський фізико-технічний інститут» НАН України). Опоненти: 
Хрипунов Г. С., доктор тех. наук, професор, проректор з на-
уково-педагогічної роботи (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут» МОН України); 
Литовченко С. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач ка-
федри матеріалів реакторобудування і фізичних технологій 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). (266/8)

Мамонтов Олександр Вікторович, старший викладач 
кафедри охорони праці Харківського національного універ-
ситету радіоелектроніки: «Зниження шуму та вібрації від 
компресорних установок на робочих місцях підприємств бу-
дівельної індустрії» (05.26.01 – охорона праці). Спецрада Д 

08.085.01 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будів-
ництва та архітектури» МОН України (49600, м. Дніпро, вул. 
Чернишевського, 24-а; тел. (0562) 46-44-51). Науковий ке-
рівник – Бєліков А. С., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри безпеки життєдіяльності (ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури» МОН Украї-
ни). Опоненти: Глива В. А., доктор тех. наук, доцент, завіду-
вач кафедри цивільної та промислової безпеки (Національ-
ний авіаційний університет МОН України); Козодой Д. С., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та 
навколишнього середовища (Український державний універ-
ситет залізничного транспорту МОН України). (267/8)

Волошенюк Оксана Леонідівна, молодший науковий 
співробітник Інституту технічної механіки НАН і ДКА України: 
«Моделі та методи дослідження динаміки малої космічної 
тросової системи двох кінцевих тіл, стабілізованої обертан-
ням» (05.13.03 – системи та процеси керування). Спецрада Д 
64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН 
України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-
56). Науковий керівник – Алпатов А. П., доктор тех. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу сис-
темного аналізу та проблем керування (Інститут технічної ме-
ханіки НАН і ДКА України). Опоненти: Кошовий М. Д., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри авіаційних приладів 
і вимірювань (Національний аерокосмічний університет імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН 
України); Успенський В. Б., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем (На-
ціональний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» МОН України). (272/8)

Федосєєва Аліна Олександрівна, викладач Харківського 
радіотехнічного технікуму: «Моделі і методи інформаційної 
технології оцінювання якості програмного забезпечення ав-
томатизованих робочих місць для виробництва лікарських 
препаратів» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада 
Д 64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 
315-10-56). Науковий керівник – Харченко В. С., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем, 
мереж і кібербезпеки (Національний аерокосмічний універ-
ситет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний ін-
ститут» МОН України). Опоненти: Маєвський Д. А., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ 
і загальної електротехніки (Одеський національний політех-
нічний університет МОН України); Каргін А. О., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри інформаційних техноло-
гій (Український державний університет залізничного тран-
спорту МОН України). (273/8)

Коваленко Ольга Володимирівна, інженер І категорії ка-
федри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразі-
на: «Підвищення експлуатаційних властивостей тонкоплівко-
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вих покриттів термічною обробкою та іонною імплантацією» 
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 64.832.04 у Хар-
ківському національному технічному університеті сільського 
господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). На-
уковий керівник – Скобло Т. С., доктор тех. наук, професор, 
лауреат Державної премії України, професор кафедри техно-
логічних систем ремонтного виробництва (Харківський націо-
нальний технічний університет сільського господарства імені 
Петра Василенка). Опоненти: Соболь О. В., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства (На-
ціональний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут»); Пономаренко І. В., кандидат тех. наук, інженер-тех-
нолог технічного відділу (ТОВ «ГРАН-МАРІН»). (274/8)

Марков Олександр Вікторович, старший викладач ка-
федри озброєння та стрільби Національної академії Націо-
нальної гвардії України: «Підвищення зносостійкості дета-
лей модифікуванням нано- та дисперсними домішками» 
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 64.832.04 у Хар-
ківському національному технічному університеті сільського 
господарства імені Петра Василенка МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науко-
вий керівник – Нанка О. В., кандидат тех. наук, доцент, ректор 
(Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Тимофе-
єва Л. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
якості, стандартизації, сертифікації та технології виготовлен-
ня матеріалів (Український державний університет залізнич-
ного транспорту); Субботіна В. В., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри матеріалознавства (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). (275/8)

Товкач Ігор Олегович, аспірант кафедри радіотехнічних 
пристроїв та систем Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського»: «Методи адаптивного оцінювання параметрів 
руху безпілотного літального апарату на основі вимірювань 
сенсорної мережі» (05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні 
системи). Спецрада Д 26.002.14 у Національному технічно-
му університеті України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. 
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – 
Жук С. Я., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
радіотехнічних пристроїв та систем (Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Конін В. В., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
аеронавігаційних систем (Національний авіаційний універси-
тет); Юзефович В. В., кандидат тех. наук, старший науковий 
співробітник науково-технічного відділу систем моніторингу 
динамічних об’єктів (Інститут проблем реєстрації інформації 
НАН України). (277/8)

Безсонний Віталій Леонідович, провідний інженер освіт-
нього центру «Мегаполіс» Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова: 

«Підвищення екологічної безпеки поверхневих джерел водо-
постачання шляхом удосконалення басейнового принципу 
управління водними ресурсами» (21.06.01 – екологічна без-
пека). Спецрада Д 55.051.04 у Сумському державному уні-
верситеті МОН України (40007, м. Суми, вул. Римського-Кор-
сакова, 2; тел. (0542) 33-00-24). Науковий керівник – Хал-
мурадов Б. Д., кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільної та промислової безпеки (Національний авіаційний 
університет). Опоненти: Адаменко М. І., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки жит-
тєдіяльності (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна); Проскурнін О. А., кандидат тех. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник лабо-
раторії проблем формування та регулювання якості вод (НДУ 
«Український НДІ екологічних проблем»). (284/8)

Дзюба Костянтин Костянтинович, аспірант відділу те-
оретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН 
України: «Електромагнітне поле, створене провідниками зі 
струмом поблизу електропровідного середовища з сильним 
скін-ефектом» (05.09.05 – теоретична електротехніка). Спец-
рада Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки НАН України 
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 366-26-45). 
Науковий керівник – Васецький Ю. М., доктор тех. наук, про-
фесор, провідний науковий співробітник відділу теоретичної 
електротехніки (Інститут електродинаміки НАН України). 
Опоненти: Жильцов А. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри електричних машин і експлуатації електрооблад-
нання (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України МОН України); Бондаревський С. Л., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри електромеханіки 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет»). (285/8)

Малахатка Денис Олександрович, молодший науковий 
співробітник відділу стабілізації параметрів електромагніт-
ної енергії Інституту електродинаміки НАН України: «Гібридні 
фільтрокомпенсуючі перетворювачі для забезпечення елек-
тромагнітної сумісності в трифазних чотирипровідних систе-
мах» (05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електро-
енергії). Спецрада Д 26.187.01 в Інституті електродинаміки 
НАН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56; тел. (044) 
366-26-45). Науковий керівник – Жаркін А. Ф., доктор тех. 
наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора 
з наукової роботи (Інститут електродинаміки НАН України). 
Опоненти: Ягуп В. Г., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри електропостачання міст (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН 
України); Швайченко В. Б., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри звукотехніки та реєстрації інформації (Національ-
ний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (286/8)

М’якаєва Ганна Миколаївна, аспірант кафедри при-
кладної екології Сумського державного університету МОН 
України: «Моделювання техногенного впливу об’єктів тепло-
енергетики на гідросферу» (21.06.01 – екологічна безпека). 
Спецрада Д 55.051.04 у Сумському державному університеті 
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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 прикладної 
екології (Сумський державний університет). Опоненти: Дми-
триков В. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
технологій та обладнання переробних і харчових виробництв 
(Полтавська державна аграрна академія); Мельник О. С., 
кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри безпеки 
життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини 
(Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка). (287/8)

Корнієнко Вікторія Сергіївна, викладач кафедри 
теплотехніки Херсонської філії Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України: 
«Підвищення ефективності теплоутилізаційних контурів 
когенераційних установок при використанні водопаливних 
емульсій» (05.14.06 – технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика). Спецрада Д 41.088.03 в Одеській націо-
нальній академії харчових технологій МОН України (65039, 
м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий 
керівник – Андреєв А. А., кандидат тех. наук, доцент, за-
відувач кафедри суднового машинобудування та енергетики 
(Херсонська філія Національного університету кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова МОН України). Опоненти: Ба-
сок Б. І., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу теплофізичних основ енергоощад-
них технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України); 
Ткаченко С. Й., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри теплоенергетики (Вінницький національний технічний 
університет МОН України). (288/8)

Калініченко Іван Володимирович, старший викладач 
кафедри теплотехніки Херсонської філії Національного уні-
верситету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН 
України: «Утилізація теплоти суднової енергетичної уста-
новки тепловикористовуючими холодильними машинами і 
тепловими насосами» (05.05.14 – холодильна, вакуумна та 
компресорна техніка, системи кондиціювання). Спецрада Д 
41.088.03 в Одеській національній академії харчових техно-
логій МОН України (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. 
(048) 725-32-84). Науковий керівник – Радченко М. І., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри кондиціювання 
та рефрижерації (Національний університет кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова МОН України). Опоненти: 
Петраш В. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри опалення, вентиляції та охорони повітряного басейну 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН 
України); Ткаченко С. Й., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри теплоенергетики (Вінницький національний 
технічний університет МОН України). (289/8)

Аксьонова Людмила Іванівна, директор зі стандартиза-
ції та управління якістю ТОВ «Укрспецмаш»: «Удосконален-
ня методів оцінювання результативності процесів системи 
управління якістю (на прикладі підприємств машинобудівної 
галузі)» (05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метро-

логічне забезпечення). Спецрада Д 26.002.20 у Національ-
ному технічному університеті України «Київський політехніч-
ний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, 
м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий 
керівник – Володарський Є. Т., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри автоматизації експериментальних дослі-
джень (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опо-
ненти: Микийчук М. М., доктор тех. наук, професор, директор 
Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології 
(Національний університет «Львівська політехніка»); Череп-
ков С. Т., кандидат тех. наук, доцент, директор (Науково-тех-
нічний інститут національної метрологічної служби України 
ДП «Укрметртестстандарт»). (290/8)

Глушко Альона Валеріївна, аспірант 3-го року навчання 
Національного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут» МОН України: «Підвищення довговічності 
експлуатації зварних з’єднань паропроводів із теплостійких 
перлітних сталей» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада 
Д 26.182.02 в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона 
НАН України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; 
тел. (044) 200-84-11). Науковий керівник – Дмитрик В. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри зварюван-
ня (Національний технічний університет «Харківський по-
літехнічний інститут» МОН України). Опоненти: Костін В. А., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу фізико-хімічних досліджень 
матеріалів (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона 
НАН України); Лоскутова Т. В., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри металознавства та термічної обробки мета-
лів (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (293/8)

Бартків Лариса Григорівна, заступник генерального ди-
ректора ДП «Херсонський НВЦ стандартизації, метрології та 
сертифікації»: «Розробка перспективних методів і систем 
контролю якості стебел соломи льону олійного» (05.18.02 – 
технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбі-
кормів, олійних і луб’яних культур). Спецрада Д 67.052.02 
у Херсонському національному технічному університеті 
МОН України (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; 
тел. (0552) 32-69-10). Науковий керівник – Головенко Т. М., 
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник кафедри 
товарознавства, стандартизації та сертифікації (Херсонський 
національний технічний університет МОН України). Опо-
ненти: Дідух В. Ф., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення агро-
промислового комплексу (Луцький національний технічний 
університет МОН України); Ляліна Н. П., доктор тех. наук, до-
цент, професор кафедри товарознавства та комерційної ді-
яльності в будівництві (Київський національний університет 
будівництва і архітектури МОН України). (295/8)

Івко Андрій Володимирович, начальник служби автомо-
більних доріг у Запорізькій області, асистент кафедри про-
мислового та цивільного будівництва Запорізького національ-
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ного технічного університету: «Віртуальний офіс проактивно-
го управління проектами створення логістичних центрів буді-
вельних компаній» (05.13.22 – управління проектами і про-
грамами). Спецрада Д 26.056.01 у Київському національному 
університеті будівництва і архітектури МОН України (03680, 
м. Київ-37, Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-
07). Науковий керівник – Антипенко Є. Ю., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри промислового та цивільного 
будівництва (Запорізький національний технічний університет 
МОН України). Опоненти: Криворучко О. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри програмної інженерії та інфор-
маційних систем (Київський національний торговельно-еконо-
мічний університет МОН України); Мельниченко О. І., кандидат 
тех. наук, професор, завідувач кафедри виробництва, ремонту 
та матеріалознавства (Національний транспортний універси-
тет МОН України). (297/8)

Миронов Олексій Вадимович, асистент кафедри інформа-
ційних технологій Київського національного університету бу-
дівництва і архітектури МОН України: «Інформаційна техноло-
гія уніфікації контенту наукометричних суб’єктів» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада Д 26.056.01 у Київському 
національному університеті будівництва і архітектури МОН 
України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; тел. 
(044) 241-55-07). Науковий керівник – Білощицький А. О., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри інформааційних 
систем та технологій (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка МОН України). Опоненти: Зачко О. Б., 
доктор тех. наук, професор кафедри управління проектами, 
інформаційних технологій та телекомунікацій (Львівський 
державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС Укра-
їни); Січко Т. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
економічної кібернетики (Вінницький національний аграрний 
університет МОН України). (298/8)

Андрашко Юрій Васильович, викладач кафедри систем-
ного аналізу і теорії оптимізації ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет»: «Інформаційна технологія оцінювання 
результатів наукової діяльності на основі проектно-вектор-
них моделей» (05.13.06 – інформаційні технології). Спец-
рада Д 26.056.01 у Київському національному університеті 
будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ-37, 
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-07). Науко-
вий керівник – Білощицький А. О., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій 
(Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка МОН України). Опоненти: Биков В. Ю., доктор тех. наук, 
професор, академік НАПН України, директор (Інститут ін-
формаційних технологій і засобів навчання НАПН України); 
Колесніков О. Є., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри управління системами безпеки життєдіяльності (Одесь-
кий національний політехнічний університет МОН України). 
(299/8)

Курцев Максим Сергійович, старший викладач кафедри 
спеціалізованих комп’ютерних систем Українського держав-
ного університету залізничного транспорту МОН України: 

«Метод планування виконання завдань з управління телеко-
мунікаційними мережами на основі вирішення задач неліній-
ного булевого програмування» (05.12.02 – телекомунікаційні 
системи та мережі). Спецрада Д 64.052.09 у Харківському 
національному університеті радіоелектроніки МОН України 
(61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-10-13). 
Науковий керівник – Лістровий С. В., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних 
систем (Український державний університет залізничного 
транспорту МОН України). Опоненти: Лемешко О. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри інфокомунікаційної 
інженерії (Харківський національний університет радіоелек-
троніки МОН України); Кучук Г. А., доктор тех. наук, профе-
сор, професор кафедри обчислювальної техніки та програ-
мування (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України). (326/8)

Ноженко Вікторія Юріївна, лаборант кафедри автоматиза-
ції та комп’ютерно-інтегрованих технологій Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського: 
«Асинхронний електропривод зарезонансних вібраційних ма-
шин з покращеними пусковими режимами» (05.09.03 – елек-
тротехнічні комплекси та системи). Спецрада Д 45.052.01 у 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського МОН України (39600, м. Кременчук, вул. 
Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-20-01). Науковий керів-
ник – Родькін Д. Й., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри систем автоматичного управління і електропривода 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Ост-
роградського). Опоненти: Садовой О. В., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри електротехніки та електромеханіки 
(Дніпровський державний технічний університет МОН України, 
м. Кам’янське); Титюк В. К., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри електромеханіки (ДВНЗ «Криворізький національ-
ний університет» МОН України). (364/8)

Одокієнко Олексій Володимирович, старший викладач ка-
федри аерокосмічних радіоелектронних систем Національ-
ного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»: «Структурний синтез та 
практична реалізація радіометрів з компенсацією темпера-
турних флуктуацій підсилення» (05.12.17 – радіотехнічні та 
телевізійні системи). Спецрада Д 64.062.07 у Національному 
аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інститут» МОН України (61070, м. Харків, 
вул. Чкалова, 17; тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – 
Павліков В. В., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, декан факультету радіоелектроніки, комп’ютерних 
систем та інфокомунікацій (Національний аерокосмічний 
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»). Опоненти: Василишин В. І., доктор тех. наук, до-
цент, начальник кафедри радіоелектронних систем пунктів 
управління Повітряних Сил (Харківський національний уні-
верситет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба); Іванов В. К., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, стар-
ший науковий співробітник (Інститут радіофізики та електро-
ніки імені О. Я. Усикова НАН України). (365/8)
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Андре Самберг, голова місії міжнародної організації 
з управління надзвичайними ситуаціями ТІЕМS в Україні: 
«Попередження надзвичайних ситуацій, викликаних роз-
ливом нафтопродуктів з використанням активного гіпер-
спектрального скануючого лидара» (21.02.03 – цивільний 
захист). Спецрада Д 26.192.03 у ДУ «Інститут геохімії навко-
лишнього середовища НАН України» (03142, м. Київ, просп. 
Академіка Палладіна, 34-а; тел. (044) 502-12-26). Науковий 
керівник – Чумаченко С. М., доктор тех. наук, професор, 
старший науковий співробітник відділу «Науковий центр 
аналітичних випробувань стану параметрів довкілля» (ДУ 
«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН Украї-
ни»). Опоненти: Лисенко О. І., доктор тех. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, професор кафе-
дри телекомунікацій (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України); Коротенко Г. М., доктор тех. 
наук, доцент, професор кафедри геоінформаційних систем 
(ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України). 
(392/8)

Левицька Станіслава Олегівна, аспірант кафедри това-
рознавства, управління безпечністю та якістю Київського на-
ціонального торговельно-економічного університету: «Про-
гнозування якості швидкозамороженої капусти броколі» 
(05.18.15 – товарознавство харчових продуктів). Спецрада 
Д 26.055.02 у Київському національному торговельно-еко-
номічному університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. 
Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – Белін-
ська С. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри то-
варознавства, управління безпечністю та якістю (Київський 
національний торговельно-економічний університет). Опо-
ненти: Дубініна А. А., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри товарознавства та експертизи товарів (Харківський 
державний університет харчування та торгівлі МОН України); 
Юдічева О. П., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (Ки-
ївський національний університет будівництва і архітектури 
МОН України). (396/8)

Золотарьова Оксана Григорівна, старший викладач ка-
федри товарознавства та митної справи Київського націо-
нального торговельно-економічного університету: «Товаро-
знавча оцінка просоченого силоксанами пористого природ-
ного каменю» (05.18.08 – товарознавство непродовольчих 
товарів). 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 керів-
ник – Мережко Н. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри товарознавства та митної справи (Київський націо-
нальний торговельно-економічний університет). Опоненти: 
Ємченко І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
митного та технічного регулювання (Львівський торговель-
но-економічний університет Укоопспілки); Ткачук В. В., кан-
дидат тех. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та 
експертизи в митній справі (Луцький національний технічний 
університет МОН України). (397/8)

Дейниченко Людмила Григорівна, асистент кафедри 
технології ресторанної і аюрведичної продукції Національ-
ного університету харчових технологій: «Технологія молоч-
но-білкових концентратів зі сколотин з використанням пло-
дово-ягідних коагулянтів» (05.18.16 – технологія харчової 
продукції). Спецрада Д 26.055.02 у Київському національ-
ному торговельно-економічному університеті МОН України 
(02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науко-
вий керівник – Гніцевич В. А., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри технології і організації ресторанного 
господарства (Київський національний торговельно-еконо-
мічний університет). Опоненти: Гринченко О. О., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технології харчування 
(Харківський державний університет харчування та торгів-
лі МОН України); Колісниченко Т. О., кандидат тех. наук, 
доцент, завідувач кафедри харчових технологій (Дніпров-
ський національний університет імені Олеся Гончара МОН 
України). (398/8)

Масюк Андрій Романович, аспірант кафедри телекому-
нікацій Національного університету «Львівська політехні-
ка»: «Моделі та алгоритми спільного управління ресурсами 
в безпровідних гетерогенних мережах» (05.12.02 – теле-
комунікаційні системи та мережі). Спецрада Д 35.052.10 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-27-43). Науковий керівник – Климаш М. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій (На-
ціональний університет «Львівська політехніка» МОН Укра-
їни). Опоненти: Лісовий І. П., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри телекомунікаційних систем (Одеська 
національна академія зв’язку імені О. С. Попова МОН Укра-
їни); Скулиш М. А., кандидат тех. наук, старший науковий 
співробітник, доцент кафедри інформаційно-телекомуніка-
ційних мереж (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України). (416/8)

Ващишин Любомир Володимирович, науковий співро-
бітник науково-дослідної групи ДБ/ДЗР при кафедрі радіо-
електронних пристроїв та систем Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Виявлення сигналів дефектів при 
магнітодинамічній діагностиці залізничних рейок шляхом 
використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж» 
(05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Спецрада Д 
35.052.10 у Національному університеті «Львівська політех-
ніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 
(032) 258-27-43). Науковий керівник – Нічога В. О., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри радіоелектронних 
пристроїв та систем (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). Опоненти: Русин Б. П., доктор 
тех. наук, професор, завідувач відділу методів та систем 
дистанційного зондування (Фізико-механічний інститут імені 
Г. В. Карпенка НАН України); Любчик В. Р., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри телекомунікацій та радіотехні-
ки (Хмельницький національний університет МОН України). 
(417/8)



61

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

Пригодій Денис Віталійович, начальник сектору обслу-
говування замовника відділу розробки та впровадження 
нових видів пакувальних матеріалів ПАТ «УКРПЛАСТИК»: 
«Удосконалення теорії динаміки і обладнання систем тран-
спортування плівкових матеріалів в технологіях пакування 
продукції» (05.18.12 – процеси та обладнання харчових, 
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв). Спецрада 
Д 26.058.02 у Національному університеті харчових техноло-
гій МОН України (01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68; 
тел. (044) 289-95-55). Науковий керівник – Соколенко А. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри мехатроніки 
та пакувальної техніки (Національний університет харчових 
технологій МОН України). Опоненти: Стадник І. Я., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри обладнання хар-
чових технологій (Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя МОН України); Підлісний В. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри машиновико-
ристання в АПК (Подільський державний аграрно-технічний 
університет МОН України). (436/8)

Козлова Ольга Миколаївна, науковий співробітник ТОВ 
«Науково-виробниче об’єднання «УКРБУДЕКСПЕРТ»: «Вплив 
залишкових напружень на стійкість стиснених елементів 
ферм із сталевих труб» (05.23.01 – будівельні конструкції, 
будівлі та споруди). Спецрада К 26.833.01 у ДП «Державний 
НДІ будівельних конструкцій» Мінрегіону України (03037, 
м. Київ, вул. Преображенська, 5/2; тел. (044) 249-37-53). 
Науковий керівник – Голоднов О. І., доктор тех. наук, про-
фесор, учений секретар (ТОВ «Український інститут стале-
вих конструкцій імені В. М. Шимановського»). Опоненти: 
Лапенко О. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
комп’ютерних технологій будівництва (Навчально-науковий 
інститут аеропортів Національного авіаційного університету 
МОН України); Перетятько Ю. Г., кандидат тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри металевих і дерев’яних конструкцій (Хар-
ківський національний університет будівництва та архітекту-
ри МОН України). (440/8)

Савченко Наталя Панасівна, старший викладач кафедри 
машинобудування Донбаської національної академії будів-
ництва і архітектури, м. Краматорськ: «Регулювання графіка 
навантаження електричних мереж за допомогою споживача-
регулятора з кінетичним енергонакопичувачем» (05.14.02 – 
електричні станції, мережі і системи). Спецрада К 64.050.06 
у Національному технічному університеті «Харківський полі-
технічний інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кир-
пичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Шев-
ченко С. Ю., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
передачі електричної енергії (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Го-
воров П. П., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
світлотехніки та джерел світла (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова); 
Баженов В. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
електричних мереж і систем (Національний технічний універ-
ситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»). (452/8)

Федосеєнко Олена Миколаївна, старший викладач ка-
федри передачі електричної енергії Національного техніч-
ного університету «Харківський політехнічний інститут»: 
«Визначення електричних характеристик заземлювальних 
пристроїв електроустановок на основі повного моделюван-
ня об’ємних заземлювачів» (05.14.02 – електричні станції, 
мережі і системи). Спецрада К 64.050.06 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. 
(057) 707-66-56). Науковий керівник – Бондаренко В. О., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри передачі елек-
тричної енергії (Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут»). Опоненти: Тугай Ю. І., доктор 
тех. наук, професор, завідувач відділу оптимізації систем 
електропостачання (Інститут електродинаміки НАН України); 
Чернюк А. М., кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача ка-
федри фізики, електротехніки та електроенергетики (Україн-
ська інженерно-педагогічна академія). (453/8)

Бортнічук Олег Вікторович, асистент кафедри готельно-
ресторанної справи Національного університету харчових 
технологій: «Удосконалення технології хлібобулочних виро-
бів геродієтичного призначення» (05.18.16 – технологія хар-
чової продукції). Спецрада Д 26.058.07 у Національному уні-
верситеті харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-96-00). Науковий ке-
рівник – Доценко В. Ф., доктор тех. наук, професор, в. о. за-
відувача кафедри готельно-ресторанної справи (Національ-
ний університет харчових технологій МОН України). Опонен-
ти: Перцевий Ф. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технології харчування (Сумський національний 
аграрний університет МОН України); Салавеліс А. Д., канди-
дат тех. наук, доцент, доцент кафедри технології ресторанно-
го і оздоровчого харчування (Одеська національна академія 
харчових технологій МОН України). (460/8)

Середа Андрій Сергійович, аспірант кафедри екології та 
збалансованого природокористування Національного уні-
верситету «Львівська політехніка»: «Двостадійне очищення 
інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських 
очисних спорудах» (21.06.01 – екологічна безпека). Спец-
рада 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 – Мальова-
ний М. С., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
екології та збалансованого природокористування (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка» МОН України). 
Опоненти: Мандрик О. В., доктор тех. наук, професор, про-
ректор з науково-педагогічної роботи (Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу МОН Украї-
ни); Попович В. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафе-
дри екологічної безпеки (Львівський державний університет 
безпеки життєдіяльності ДСНС України). (462/8)

Ащеулова Олеся Валентинівна, інженер з охорони праці 
ТОВ «Потон-Електрод», м. Кам’янське: «Підвищення еколо-
гічної безпеки при рекультивації земель з використанням 



62

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

чорноземів довготривалого зберігання» (21.06.01 – еко-
логічна безпека). Спецрада К 09.091.02 у Дніпровському 
державному технічному університеті МОН України (51918, 
м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2; тел. (0569) 50-65-16). 
Науковий керівник – Зберовський О. В., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри екології та охорони навко-
лишнього середовища (Дніпровський державний технічний 
університет МОН України). Опоненти: Скрипник О. О., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відді-
лу антропогенних змін геологічного середовища (Інститут 
проблем природокористування та екології НАН України); 
Харитонов М. М., доктор с.-г. наук, професор, керівник цен-
тру природного агровиробництва (Дніпровський державний 
агроекономічний університет МОН України). (484/8)

Рець Юрій Миколайович, начальник відділу охорони на-
вколишнього середовища ДП «Науково-технічний центр де-
зактивації та комплексного поводження з радіоактивними 
відходами, речовинами і джерелами іонізуючого випромі-
нювання»: «Підвищення радіоекологічної безпеки при пере-
профілюванні уранових підприємств» (21.06.01 – екологічна 
безпека). Спецрада К 09.091.02 у Дніпровському державному 
технічному університеті МОН України (51918, м. Кам’янське, 
вул. Дніпробудівська, 2; тел. (0569) 50-65-16). Науковий ке-
рівник – Зберовський О. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри екології та охорони навколишнього середо-
вища (Дніпровський державний технічний університет МОН 
України). Опоненти: Павличенко А. В., доктор тех. наук, до-
цент, завідувач кафедри екології та технології захисту навко-
лишнього середовища (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» МОН України); Іващенко Т. Г., 
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри екологічного 
аудиту та експертизи (Державна екологічна академія після-
дипломної освіти та управління Мінекології України). (485/8)

Діхтярук Ігор Віталійович, старший викладач кафедри 
електричних систем та мереж Чернігівського національ-
ного технологічного університету: «Підвищення надійності 
електропостачання споживачів в повітряних розподільних 
мережах напругою 10 кВ за рахунок секціонування автома-
тичними роз’єднувачами» (05.14.02 – електричні станції, ме-
режі і системи). Спецрада К 64.050.06 у Національному тех-
нічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 
707-66-56). Науковий керівник – Буйний Р. О., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри електричних систем та мереж 
(Чернігівський національний технологічний університет). 
Опоненти: Тугай Ю. І., доктор тех. наук, професор, завідувач 
відділу оптимізації систем електропостачання № 14 (Інститут 
електродинаміки НАН України); Баженов В. А., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри електричних мереж та систем 
(Національний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (487/8)

Гаврильченко Євген Юрійович, заступник головного кон-
структора ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобу-
дування»: «Удосконалення процесу правки гарячекатаних 

листів і конструктивних параметрів листоправильних машин 
для його реалізації» (05.03.05 – процеси та машини обробки 
тиском). Спецрада Д 12.105.01 у Донбаській державній ма-
шинобудівній академії МОН України (84313, м. Краматорськ, 
вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). Науковий керів-
ник – Грибков Е. П., доктор тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри автоматизованих металургійних машин та обладнання 
(Донбаська державна машинобудівна академія). Опоненти: 
Тришевський О. І., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технології матеріалів (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Павла 
Василенка); Присяжний А. Г., кандидат тех. наук, доцент ка-
федри обробки металів тиском (ДВНЗ «Приазовський дер-
жавний технічний університет»). (500/8)

Шевцов Сергій Олександрович, старший викладач кафе-
дри вищої математики Донбаської державної машинобудів-
ної академії: «Удосконалення технології виробництва балонів 
на основі комбінування ротаційного обкочування інструмен-
том тертя з підсадкою днища» (05.03.05 – процеси та ма-
шини обробки тиском). Спецрада Д 12.105.01 у Донбаській 
державній машинобудівній академії МОН України (84313, 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). 
Науковий керівник – Марков О. Є., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри механіки пластичного формування 
(Донбаська державна машинобудівна академія). Опоненти: 
Кухар В. В., доктор тех. наук, завідувач кафедри обробки 
металів тиском (ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет»); Кузьміна О. М., кандидат тех. наук, доцент ка-
федри обробки металів тиском (Національна металургійна 
академія України). (501/8)

Косілов Максим Сергійович, аспірант кафедри механіки 
пластичного формування Донбаської державної машинобу-
дівної академії: «Удосконалення технологій кування пустоті-
лих поковок зі змінною товщиною стінки способом розко-
чування ступінчастим інструментом» (05.03.05 – процеси та 
машини обробки тиском). Спецрада Д 12.105.01 у Донбась-
кій державній машинобудівній академії МОН України (84313, 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; тел. (0626) 41-68-09). 
Науковий керівник – Марков О. Є., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри механіки пластичного формування 
(Донбаська державна машинобудівна академія). Опоненти: 
Чухліб В. Л., доктор тех. наук, завідувач кафедри обробки 
металів тиском (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут»); Василевський О. В., кан-
дидат тех. наук, в. о. директора з виробництва (ПАТ «Карлів-
ський машинобудівний завод»). (502/8)

Рисована Любов Михайлівна, асистент кафедри медичної 
та біологічної фізики і медичної інформатики Харківського 
національного медичного університету МОЗ України: «Ін-
формаційна технологія визначення стану когнітивної та емо-
ційної сфер у людей з дисциркуляторною енцефалопатією» 
(05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика). 
Спецрада Д 26.171.03 у Міжнародному ННЦ інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України (03680, м. Київ-187, 



63

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

просп. Академіка Глушкова, 40; тел. 526-25-49). Науковий ке-
рівник – Висоцька О. В., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри інформаційних управляючих систем (Харківський 
національний університет радіоелектроніки МОН України). 
Опоненти: Злепко С. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри біомедичної інженерії (Вінницький національний 
технічний університет МОН України); Яворський Б. І., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри радіотехнічних сис-
тем (Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя МОН України). (505/8)

Гладкова Ольга Миколаївна, старший викладач кафе-
дри програмних засобів Запорізького національного тех-
нічного університету МОН України: «Автоматизація про-
ектування вбудованих систем засобами віддаленої інже-
нерії» (05.13.12 – системи автоматизації проектувальних 
робіт). Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. 
С. Бандери, 12; тел. 258-24-84). Науковий керівник – Пар-
хоменко А. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
програмних засобів (Запорізький національний технічний 
університет МОН України). Опоненти: Лобур М. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри систем автоматизо-
ваного проектування (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України); Ларченко Л. В., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри автоматизації проектування 
обчислювальної техніки (Харківський національний універ-
ситет радіоелектроніки МОН України). (506/8)

Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна, асистент кафе-
дри залізничних станцій та вузлів Українського державного 
університету залізничного транспорту: «Удосконалення тех-
нології роботи прикордонних передавальних станцій шляхом 
формування системи управління ризиками» (05.22.01 – тран-
спортні системи). Спецрада Д 64.820.04 в Українському дер-
жавному університеті залізничного транспорту МОН України 
(61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; тел. (057) 730-10-32). 
Науковий керівник – Альошинський Є. С., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри транспортних систем та логіс-
тики (Український державний університет залізничного тран-
спорту). Опоненти: Лобашов О. О., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри транспортних систем і логістики (Харків-
ський національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова); Окороков А. М., кандидат тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою (Дні-
пропетровський національний університет залізничного тран-
спорту імені академіка Всеволода Лазаряна). (509/8)

Хохлов Максим Андрійович, молодший науковий співро-
бітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН 
України: «Особливості формування біметалевих з’єднань з 
пористих сплавів алюмінію та монолітних магнієвих спла-
вів» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.182.02 в 
Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН Украї-
ни (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; тел. (044) 
200-84-11). Науковий керівник – Фальченко Ю. В., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

фізико-металургійних процесів зварювання легких металів 
та сплавів (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона 
НАН України). Опоненти: Мільман Ю. В., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач 
відділу фізики високоміцних і метастабільних сплавів (Інсти-
тут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН 
України); Доній О. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри металознавства та термічної обробки металів (На-
ціональний технічний університет України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського»). (510/8)

Влах Віталій Вікторович, асистент кафедри комп’ю-
теризованих комплексів поліграфічного та пакувального 
виробництв Української академії друкарства МОН України: 
«Удосконалення штанцювального преса застосуванням ком-
бінованих механізмів приводу натискної плити» (05.05.01 – 
машини і процеси поліграфічного виробництва). Спецрада 
Д 35.101.01 в Українській академії друкарства МОН України 
(79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40). 
Науковий керівник – Регей І. І., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих комплексів полігра-
фічного та пакувального виробництв (Українська академія 
друкарства МОН України). Опоненти: Величко О. М., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри репрографії (Ви-
давничо-поліграфічний інститут Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України); Шоловій Ю. П., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри механіки та автоматизації 
машинобудування (Національний університет «Львівська по-
літехніка» МОН України). (513/8)

Ватуляк Юрій Володимирович, асистент кафедри 
комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та паку-
вального виробництв Української академії друкарства МОН 
України: «Удосконалення процесу обрізування книжково-
журнальних блоків, що рухаються за коловою траєкторією» 
(05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва). 
Спецрада Д 35.101.01 в Українській академії друкарства 
МОН України (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. 
(032) 242-23-40). Науковий керівник – Топольницький П. В., 
доктор тех. наук, професор кафедри комп’ютеризованих 
комплексів поліграфічного та пакувального виробництв 
(Українська академія друкарства МОН України). Опоненти: 
Киричок Т. Ю., доктор тех. наук, професор, директор (Ви-
давничо-поліграфічний інститут Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» МОН України); Лотошинська Н. Д., канди-
дат тех. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних техно-
логій видавничої справи (Національний університет «Львів-
ська політехніка» МОН України). (514/8)

Матвійчук Олександр Олександрович, молодший на-
уковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені 
В. М. Бакуля НАН України: «Закономірності газофазного 
навуглецювання WO3 до карбіду WC в четверній системі 
W – C – H – O та структуроутворення при спіканні з нього 
зносостійких композитів» (05.02.01 – матеріалознавство). 
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Спецрада Д 26.230.01 в Інституті надтвердих матеріалів імені 
В. М. Бакуля НАН України (04074, м. Київ, вул. Автозавод-
ська, 2; тел. (044) 468-86-32). Науковий керівник – Бонда-
ренко В. П., доктор тех. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, головний науковий співробітник відділу спікан-
ня твердих сплавів і вольфрамовмісних композитів (Інститут 
надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України). Опо-
ненти: Волкогон В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
відділу інструментального матеріалознавства (Інститут проб-
лем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України); 
Присяжнюк П. М., кандидат тех. наук, доцент кафедри зва-
рювання конструкцій та відновлення деталей машин (Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і 
газу МОН України). (528/8)

Бровко Яна Сергіївна, асистент кафедри «Метрологія та 
безпека життєдіяльності» Харківського національного авто-
мобільно-дорожнього університету: «Вдосконалення ме-
тодів визначення вхідного сигналу нелінійного інерційного 
вимірювального каналу тиску» (05.01.02 – стандартизація, 
сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада К 
64.108.04 у Харківському національному автомобільно-до-
рожньому університеті МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-66). Науковий ке-
рівник – Полярус О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри «Метрологія та безпека життєдіяльності» (Харків-
ський національний автомобільно-дорожній університет). 
Опоненти: Захаров І. П., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри «Метрологія та технічна експертиза» (Харків-
ський національний університет радіоелектроніки); Потиль-
чак О. П., кандидат тех. наук, доцент, заступник завідувача 
кафедри «Авіаційні прилади і вимірювання» (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут»). (533/8)

Голуб Марія Сергіївна, аспірант кафедри інформаційної 
безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського держав-
ного технологічного університету: «Формування масиву 
чисельних ознак для класифікації україномовних текстів в 
інформаційній технології інтелектуального моніторингу» 
(05.13.06 – інформаційні технології). 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 – Півень О. Б., кандидат 
фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри інформаційної 
безпеки та комп’ютерної інженерії (Черкаський державний 
технологічний університет). Опоненти: Шостак І. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри інженерії програм-
ного забезпечення (Національний аерокосмічний університет 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); 
Бісікало О. В., доктор тех. наук, професор, декан факультету 
комп’ютерних систем та автоматики (Вінницький національ-
ний технічний університет). (536/8)

Капітан Руслан Борисович, старший викладач кафедри 
механіки, поліграфічних машин і технологій Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького: 

«Моделі та метод інформаційної підтримки процесів техніч-
ного обслуговування виробничого обладнання на полігра-
фічних підприємствах» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада К 73.052.04 у Черкаському державному техноло-
гічному університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник – 
Веретільник Т. І., кандидат тех. наук, доцент, завідувач ка-
федри механіки, поліграфічних машин і технологій (Чер-
каський державний технологічний університет). Опоненти: 
Голуб С. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
інтелектуальних систем прийняття рішень (Черкаський на-
ціональний університет імені Богдана Хмельницького); Куз-
нецова Ю. А., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
інженерії програмного забезпечення (Національний аеро-
космічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»). (537/8)

Могілатенко Андрій Станіславович, командир військової 
частини А2183: «Методи та модель інформаційної технології 
формування даних про повітряні об’єкти в автоматизованих 
системах управління повітряним рухом» (05.13.06 – інфор-
маційні технології). Спецрада К 73.052.04 у Черкаському дер-
жавному технологічному університеті МОН України (18006, 
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). На-
уковий керівник – Обідін Д. М., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та 
динаміки польоту (Льотна академія Національного авіацій-
ного університету). Опоненти: Кучук Г. А., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри обчислювальної техніки та 
програмування (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут»); Савченко В. А., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафе-
дри систем інформаційного та кібернетичного захисту (Дер-
жавний університет телекомунікацій). (538/8)

Розломій Інна Олександрівна, викладач циклової комісії 
програмування відділення інформаційних технологій Чер-
каського державного бізнес-коледжу: «Методи та засоби 
протидії фальсифікації електронних документів» (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 – Косенюк Г. В., канди-
дат тех. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних тех-
нологій (Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького). Опоненти: Семенов С. Г., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач кафедри обчис-
лювальної техніки і програмування (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»); Корчен-
ко А. О., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри безпеки 
інформаційних технологій (Національний авіаційний універ-
ситет). (539/8)

Сисоєнко Світлана Володимирівна, асистент кафедри ін-
формаційної безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського 
державного технологічного університету: «Методи і моделі 
підвищення швидкості та стійкості матричного криптогра-
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фічного перетворення інформації» (05.13.05 – комп’ютерні 
системи та компоненти). Спецрада К 73.052.04 у Черкась-
кому державному технологічному університеті МОН України 
(18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-
92). Науковий керівник – Ланських Є. В., кандидат тех. наук, 
доцент, перший проректор (Черкаський державний техноло-
гічний університет). Опоненти: Куц Ю. В., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри приладів і систем неруйнів-
ного контролю (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); 
Можаєв О. О., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри інформаційних технологій факультету № 4 (Харківський 
національний університет внутрішніх справ МВС України). 
(540/8)

Стабецька Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри інфор-
маційної безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського 
державного технологічного університету: «Методи та засоби 
синтезу операцій розширеного матричного криптографічно-
го перетворення довільної кількості аргументів» (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 – Рудницький В. М., доктор 
тех. наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи 
та міжнародних зв’язків (Черкаський державний технологіч-
ний університет). Опоненти: Можаєв О. О., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри інформаційних технологій 
факультету № 4 (Харківський національний університет вну-
трішніх справ МВС України); Корченко А. О., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних техно-
логій (Національний авіаційний університет). (541/8)

Харлай Людмила Олексіївна, викладач комісії інфор-
маційних мереж зв’язку Київського коледжу зв’язку: «Ме-
тоди підтримки ефективного функціонування розподілених 
комп’ютерних систем та мереж операторів стільникового 
зв’язку» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). 
Спецрада К 73.052.04 у Черкаському державному техноло-
гічному університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий керівник – 
Одарченко Р. С., кандидат тех. наук, доцент кафедри телеко-
мунікаційних систем (Національний авіаційний університет). 
Опоненти: Семенов С. Г., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач кафедри обчислювальної техніки та 
програмування (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут»); Горбов І. В., кандидат тех. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу оптичних носіїв інформації (Інститут 
проблем реєстрації інформації НАН України). (542/8)

Якубовська Софія Володимирівна, асистент кафедри 
економічної кібернетики та управління економічною без-
пекою Харківського національного університету радіоелек-
троніки: «Моделі та методи підтримки прийняття рішень в 
багатозв’язних об’єктах за умов невизначеності» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада Д 64.089.04 у Харківсько-

му національному університеті міського господарства імені 
О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Маршала 
Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-32). Науковий керівник – 
Висоцька О. В., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри інформаційних управляючих систем (Харківський 
національний університет радіоелектроніки). Опоненти: Да-
відіч Ю. О., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
транспортних систем і логістики (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова); 
Доценко Н. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту (Національний аерокосмічний університет іме-
ні М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). 
(544/8)

Кухар Максим Анатолійович, асистент кафедри земель-
ного адміністрування та геоінформаційних систем Харків-
ського національного університету міського господарства 
імені О. М. Бекетова: «Моделі комп’ютерної підтримки 
прийняття рішень системи земельних відносин в Україні» 
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 64.089.04 
у Харківському національному університеті міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-32). Науковий 
керівник – Метешкін К. О., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри земельного адміністрування та геоінфор-
маційних систем (Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: Ті-
мофєєв В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
економічної кібернетики та управління економічною безпе-
кою (Харківський національний університет радіоелектроні-
ки); Артюх Р. В., кандидат тех. наук, директор (ДП «Півден-
ний державний проектно-конструкторський та НДІ авіаційної 
промисловості»). (545/8)

Колєснік Іван Васильович, асистент кафедри тракторів і ав-
томобілів Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка: «Підвищення 
ефективності контролю технічного стану рульового керування 
трактора на транспортних роботах» (05.22.20 – експлуатація 
та ремонт засобів транспорту). Спецрада Д 64.059.02 у Харків-
ському національному автомобільно-дорожньому університе-
ту МОН України (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; 
тел. (057) 700-38-63). Науковий керівник – Шуляк М. Л., док-
тор тех. наук, доцент, професор кафедри тракторів і автомобі-
лів (Харківський національний технічний університет сільсько-
го господарства імені Петра Василенка). Опоненти: Клец Д. М., 
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних 
технологій і мехатроніки (Харківський національний автомо-
більно-дорожній університет); Рогозін І. В., кандидат тех. наук, 
старший науковий співробітник, старший викладач кафедри 
теорії та конструкції автомобільної та спеціальної техніки (Хар-
ківський національний університет Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба). (546/8)

Бережна Наталія Георгіївна, асистент кафедри тран-
спортних технологій і логістики Харківського національ-
ного технічного університету сільського господарства імені 
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Петра Василенка: «Підвищення ефективності та надійності 
функціонування транспортно-логістичного комплексу при 
перевезенні цукрового буряку» (05.22.01 – транспортні сис-
теми). Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національному 
автомобільно-дорожньому університеті МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). 
Науковий керівник – Войтов В. А., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри транспортних технологій і логістики (Хар-
ківський національний технічний університет сільського гос-
подарства імені Петра Василенка). Опоненти: Лаврухін О. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри управління 
вантажною і комерційною роботою (Український державний 
університет залізничного транспорту); Россолов О. В., канди-
дат тех. наук, доцент, доцент кафедри транспортних систем 
і логістики (Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова). (548/8)

Гур’єв Іван Миколайович, консультант відділу правово-
го забезпечення юридичного управління апарату Одеської 
облради: «Управління змістом та вартістю проектів наванта-
женої реконструкції мережі придорожніх вагових комплек-
сів» (05.13.22 – управління проектами та програмами). Спец-
рада Д 41.052.09 в Одеському національному політехнічному 
університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 
1; тел. (048) 705-85-77). Науковий керівник – Становська І. І., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри вищої математики та 
моделювання систем (Одеський національний політехніч-
ний університет). Опоненти: Чимшир В. І., доктор тех. наук, 
доцент, директор, професор кафедри суднових енергетич-
них установок і систем (Дунайський інститут Національного 
університету «Одеська морська академія»); Бушуєв Д. А., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних 
технологій (Київський університет будівництва і архітектури). 
(549/8)

Кошулян Сергій Вікторович, головний інженер ТОВ «Юг-
електроконтакт»: «Управління зацікавленими сторонами 
проектів будівництва з метою оптимізації строків постачан-
ня спеціальних ресурсів» (05.13.22 – управління проектами 
та програмами). Спецрада Д 41.052.09 в Одеському націо-
нальному політехнічному університеті МОН України (65044, 
м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-77). Науко-
вий керівник – Становська І. І., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри вищої математики та моделювання систем (Одесь-
кий національний політехнічний університет). Опоненти: 
Чернов С. К., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
управління проектами (Національний університет корабле-
будування імені адмірала Макарова); Ковтун Т. А., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри управління логістичними 
системами та проектами (Одеський національний морський 
університет). (550/8)

Лісова Людмила Олександрівна, молодший науковий 
співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона 
НАН України: «Фізико-хімічні процеси при ЕШП та розробка 
шлаків для підвищення ефективності переплаву високоміц-
них сталей» (05.16.02 – металургія чорних і кольорових мета-
лів та спеціальних сплавів). Спецрада Д 26.182.02 в Інституті 
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України (03150, 
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11; тел. (044) 200-84-11). 
Науковий керівник – Стовпченко Г. П., доктор тех. наук, про-
фесор, провідний науковий співробітник відділу фізико-ме-

талургійних проблем електрошлакових технологій (Інститут 
електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України). Опо-
ненти: Цивірко Е. І., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри машин і технології ливарного виробництва (Запо-
різький національний технічний університет МОН України); 
Сальніков А. С., кандидат тех. наук, начальник заводської 
лабораторії (ПрАТ «Дніпроспецсталь»). (551/8)

Тулей Юзеф Леонідович, заступник директора з рефор-
мування регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ Укрза-
лізниця: «Раціоналізація норм улаштування рейкової колії 
в кривих малих радіусів для підвищення ресурсів роботи 
рейок» (05.22.06 – залізнична колія). Спецрада Д 64.820.02 
в Українському державному університеті залізничного тран-
спорту МОН України (61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7; 
тел. (057) 730-10-70). Науковий керівник – Даренський О. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри колії та ко-
лійного господарства (Український державний університет 
залізничного транспорту). Опоненти: Курган М. Б., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри проектування і бу-
дівництва доріг (Дніпропетровський національний універси-
тет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Ла-
заряна МОН України); Твердомед В. М., кандидат тех. наук, 
доцент, декан факультету «Інфраструктура і рухомий склад 
залізниць» (Київський інститут залізничного транспорту 
Державного університету інфраструктури та технологій МОН 
України). (554/8)

Таранець Юлія Володимирівна, аспірант Інституту моно-
кристалів НАН України: «Вплив органічних модифікаторів 
росту на патогенез кристалів оксалату кальцію моногідрату» 
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 64.169.01 в Ін-
ституті монокристалів НАН України (61072, м. Харків, просп. 
Науки, 60; тел. (057) 340-22-30). Науковий керівник – При-
тула І. М., доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН 
України, директор (Інститут монокристалів НАН України). 
Опоненти: Пріхна Т. О., доктор тех. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу технологій ви-
соких тисків, функціональних структурованих керамічних 
композитів та дисперсних наноматеріалів (Інститут надтвер-
дих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України); Дядюра К. О., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладного 
матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів 
(Сумський державний університет МОН України). (557/8)

Дадерко Олеся Ігорівна, аспірант Одеського національ-
ного політехнічного університету МОН України: «Інтелекту-
альні методи поєднання медикаментозних засобів у синер-
гетично обумовлені групи» (05.13.23 – системи та засоби 
штучного інтелекту). Спецрада К 41.052.08 в Одеському 
національному політехнічному університеті МОН України 
(65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. (067) 487-73-62). 
Науковий керівник – Нестеренко С. А., доктор тех. наук, про-
фесор, проректор, професор кафедри комп’ютерних інте-
лектуальних систем та мереж (Інститут комп’ютерних сис-
тем Одеського національного політехнічного університету 
МОН України). Опоненти: Березький О. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії (Тер-
нопільський національний економічний університет МОН 
України); Чмир І. О., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри інформатики (Одеський державний екологічний 
університет МОН України). (562/8)
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Кучеренко Юрій Миколайович, старший викладач кафе-
дри «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація» 
Одеського національного морського університету: «Метод 
контролю ефективних параметрів роботи суднової дизельної 
установки в експлуатації» (05.22.20 – експлуатація та ремонт 
засобів транспорту). Спецрада Д 41.060.01 в Одеському на-
ціональному морському університеті МОН України (65029, 
м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048) 728-25-64). Науковий 
керівник – Варбанець Р. А., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри «Суднові енергетичні установки та технічна 
експлуатація» (Одеський національний морський університет 
МОН України). Опоненти: Грицук І. В., доктор тех. наук, до-
цент, професор кафедри «Експлуатація суднових енергетич-
них установок» (Херсонська державна морська академія МОН 
України); Зенкин Є. Ю., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
«Технічна експлуатація і сервіс автомобілів» (Харківський на-
ціональний автомобільно-дорожній університет). (563/8)

Фешанич Лідія Ігорівна, асистент кафедри автоматизації 
та комп’ютерно-інтегрованих технологій Івано-Франківсько-
го національного технічного університету нафти і газу: «Удо-
сконалення інформаційного забезпечення системи антипом-
пажного захисту відцентрового нагнітача газоперекачуваль-
ного агрегату на засадах штучного інтелекту» (05.13.07 – ав-
томатизація процесів керування). Спецрада Д 20.052.03 в 
Івано-Франківському національному технічному університеті 
нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. 
Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керівник – 
Семенцов Г. Н., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
(Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу). Опоненти: Северин В. П., доктор тех. наук, 
професор кафедри системного аналізу та інформаційно-
аналітичних технологій (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»); Цвіркун Л. І., канди-
дат тех. наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних 
систем (Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка»). (564/8)

Бурунсуз Катерина Сергіївна, викладач кафедри обліку і 
економічного аналізу Національного університету кораблебу-
дування імені адмірала Макарова: «Вдосконалення моделей і 
механізмів управління міжнародними проектами зі створен-
ня плазмохімічних елементів для енергетичних установок» 
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спецрада 
Д 38.060.01 у Національному університеті кораблебудування 
імені адмірала Макарова МОН України (54025, м. Миколаїв, 
просп. Героїв України, 9; тел. (0512) 70-91-05). Науковий ке-
рівник – Рижков С. С. , доктор тех. наук, професор, ректор 
(Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова). Опоненти: Фісун М. Т., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечен-
ня (Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили МОН України); Білощицький А. О., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційних систем та тех-
нологій (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). (565/8)

Пашковський Богдан Васильович, фізична особа-підпри-
ємець: «Оптимальне керування процесом компримування 
природного газу в умовах невизначеності» (05.13.07 – ав-
томатизація процесів керування). Спецрада Д 20.052.03 в 

Івано-Франківському національному технічному універси-
теті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). Науковий керів-
ник – Горбійчук М. І., доктор тех. наук, професор кафедри 
комп’ютерних систем і мереж (Івано-Франківський націо-
нальний технічний університет нафти і газу). Опоненти: 
Алексєєв М. О., доктор тех. наук, професор, декан факуль-
тету інформаційних технологій (Національний технічний уні-
верситет «Дніпровська політехніка»); Суздаль В. С., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабора-
торії пристроїв для детектування іонізуючого випромінюван-
ня (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України). (566/8)

Аль-Хаварі Юсеф Ріяд Мохаммад, аспірант кафедри бу-
дівельних матеріалів та виробів Харківського національного 
університету будівництва та архітектури: «Підвищення міц-
ності армованого бетону за рахунок підсилення адгезії ком-
позитної арматури до цементного каменю» (05.23.05 – буді-
вельні матеріали та вироби). Спецрада Д 64.056.04 у Харків-
ському національному університеті будівництва та архітек-
тури МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. 
(057) 700-02-50). Науковий керівник – Вандоловський О. Г., 
доктор тех. наук, професор кафедри будівельних матеріалів 
та виробів (Харківський національний університет будівни-
цтва та архітектури МОН України). Опоненти: Толмачов С. М., 
доктор тех. наук, професор кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів (Харківський національний автомобільно-дорож-
ній університет МОН України); Борзяк О. С., кандидат тех. 
наук, доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій 
та споруд (Український державний університет залізничного 
транспорту МОН України). (639/8)

Процан Наталія Вікторівна, завідувач відділу технології 
продуктів бродіння і мікробного синтезу ДНУ «Український 
НДІ спирту та біотехнології продовольчих продуктів»: «Удо-
сконалення технології спиртової бражки з жита» (05.18.05 – 
технологія цукристих речовин та продуктів бродіння). Спец-
рада К 26.378.01 в Інституті продовольчих ресурсів НААН 
України (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4-а; тел. 
(044) 517-08-59). Науковий керівник – Олійнічук С. Т., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
технології продуктів бродіння (Інститут продовольчих ресур-
сів НААН України). Опоненти: Левандовський Л. В., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри технології і орга-
нізації ресторанного господарства (Київський національний 
торговельно-економічний університет МОН України); Кири-
ленко Р. Г., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри біо-
технології продуктів бродіння і виноробства (Національний 
університет харчових технологій МОН України). (640/8)

Харандюк Тетяна Валеріївна, аспірант кафедри технології 
органічних продуктів Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Інтенсифікація технології зброджування сусла у 
високогустинному пивоварінні» (05.18.05 – технологія цукрис-
тих речовин та продуктів бродіння). Спецрада К 26.378.01 в 
Інституті продовольчих ресурсів НААН України (02002, м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка, 4-а; тел. (044) 517-08-59). Науковий 
керівник – Косів Р. Б., кандидат тех. наук, доцент, доцент ка-
федри технології органічних продуктів (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка» МОН України). Опоненти: Ме-
летьєв А. Є., доктор тех. наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу технології продуктів бродіння (Інститут 
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продовольчих ресурсів НААН України); Кошова В. М., кан-
дидат тех. наук, професор, професор кафедри біотехнології 
продуктів бродіння і виноробства (Національний університет 
харчових технологій МОН України). (641/8)

Корюк Володимир Павлович, молодший науковий спів-
робітник кафедри «Технологія дорожньо-будівельних мате-
ріалів і хімії імені М. І. Волкова» Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету: «Обґрунтування і 
розробка лабораторного методу ущільнення асфальтобетон-
них сумішей укочуванням» (05.23.05 – будівельні матеріали 
та вироби). Спецрада Д 64.056.04 у Харківському національ-
ному університеті будівництва та архітектури МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-50). На-
уковий керівник – Золотарьов В. О., доктор тех. наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач ка-
федри «Технологія дорожньо-будівельних матеріалів імені 
М. І. Волкова» МОН України (Харківський національний авто-
мобільно-дорожній університет). Опоненти: Онищенко А. М., 
доктор тех. наук, професор кафедри дорожньо-будівельних 
матеріалів і хімії (Національний транспортний університет 
МОН України); Сідун Ю. В., кандидат тех. наук, асистент ка-
федри «Автомобільні дороги та мости» (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка» МОН України). (642/8)

Корзаченко Микола Миколайович, завідувач навчаль-
ної лабораторії «Будівельні матеріали і конструкції» кафе-
дри промислового і цивільного будівництва Чернігівського 
національного технологічного університету МОН України: 
«Особливості проектування і експлуатації основ і фунда-
ментів малоповерхових будівель в умовах щільної міської 
забудови» (05.23.02 – основи та фундаменти). Спецрада 
Д 26.056.05 у Київському національному університеті бу-
дівництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Пові-
трофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий 
керівник – Корнієнко М. В., кандидат тех. наук, професор, 
професор кафедри основ і фундаментів (Київський націо-
нальний університет будівництва і архітектури МОН Украї-
ни). Опоненти: Винников Ю. Л., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки 
(Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка МОН України); Блащук Н. В., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства 
та архітектури (Вінницький національний технічний універси-
тет МОН України). (651/8)

Поздняков Дмитро Вікторович, інженер-конструктор 
ІІ категорії Казенного підприємства спеціального приладобу-
дування «Арсенал»: «Зменшення деформації та ваги вхідної 
оптики зображуючого Фур’є – спектрометра космічного ба-
зування» (05.11.07 – оптичні прилади та системи). Спецрада 
Д 26.002.18 у Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-82-62). Науковий керівник – Колобродов В. Г., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри оптичних та опти-
ко-електронних приладів (Національний технічний універ-
ситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»). Опоненти: Гордієнко В. І., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, заступник генерального ди-
ректора з науки – головний конструктор (ДП «НВК «Фото-
прилад»); Синявський І. І., кандидат тех. наук, в. о. завідувача 

відділу атмосферної оптики та приладобудування (Головна 
астрономічна обсерваторія НАН України). (654/8)

Бондар Олег Валентинович, асистент кафедри технології 
машинобудування та металорізальних верстатів Національ-
ного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут»: «Технологічне забезпечення якості складання 
нероз’ємних з’єднань при використанні переналагоджу-
вальних пристосувань в умовах серійного виробництва» 
(05.02.08 – технологія машинобудування). Спецрада Д 
64.050.12 у Національному технічному університеті «Харків-
ський політехнічний інститут» МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керів-
ник – Пермяков О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри технології машинобудування та металорізальних 
верстатів (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Пасічник В. А., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих тех-
нологій машинобудування (Національний технічний універ-
ситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»); Коноплянченко Є. В., кандидат тех. наук, до-
цент, доцент кафедри технічного сервісу (Сумський націо-
нальний аграрний університет). (670/8)

Азнакаєва Діана Емірівна, провідний інженер Інституту 
біохімії імені О. В. Палладіна НАН України: «Дослідження і 
моделювання нанорозмірних модуляторів» (05.12.17 – ра-
діо-технічні та телевізійні системи). Спецрада Д 26.062.08 
у Національному авіаційному університеті МОН Украї-
ни (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; тел. 
(044) 406-79-01). Науковий керівник – Уланський В. В., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри електро-
ніки (Національний авіаційний університет). Опоненти: 
Уваров Б. М., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри радіоконструювання та виробництва радіоелектронної 
апаратури (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України); Рапопорт Ю. Г., доктор фіз.-мат. наук, стар-
ший науковий співробітник кафедри астрономії та фізики 
космосу (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). (727/8)

Зберовський Віктор Олександрович, асистент кафедри 
охорони праці та безпеки життєдіяльності Дніпровського 
державного технічного університету: «Підвищення рівня 
екологічної безпеки експлуатації великовантажних кар’єрних 
автосамоскидів» (21.06.01 – екологічна безпека). Спецрада 
К 45.052.05 у Кременчуцькому національному університеті 
імені Михайла Остроградського МОН України (39600, м. Кре-
менчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-60-00). На-
уковий керівник – Коробочка О. М., доктор тех. наук, про-
фесор, ректор (Дніпровський державний технічний універ-
ситет). Опоненти: Вамболь С. О., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної механіки (Національний уні-
верситет цивільного захисту України ДСНС України); Пав-
личенко А. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
екології та технологій захисту навколишнього середовища 
(Національний технічний університет «Дніпровська політех-
ніка»). (798/8)

Жадан Сергій Олександрович, біотехнолог, фізична 
особа-підприємець «Диба Артем Олександрович»: «Біотех-
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нологія утилізації відходів птахівництва з одержанням біога-
зу» (03.00.20 – біотехнологія»). Спецрада К 26.004.22 у На-
ціональному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Салюк А. І., 
кандидат тех. наук, професор, професор кафедри харчової 
хімії (Національний університет харчових технологій). Опо-
ненти: Голуб Н. Б., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри екобіотехнології і біоенергетики (Національний тех-
нічний університет України «Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського»); Голуб Г. А., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біо-
енергосистем (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України). (809/8)

Деркач Андрій Васильович, молодший науковий спів-
робітник Тернопільського національного технічного універ-
ситету імені Івана Пулюя: «Підвищення ефективності нагні-
тання тіста обертовими валками у формувальній машині» 
(05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологіч-
них та фармацевтичних виробництв). Спецрада К 26.004.22 
у Національному університеті біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Обо-
рони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Стад-
ник І. Я., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
обладнання харчових технологій (Тернопільський націо-
нальний технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: 
Паламарчук І. П., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри процесів і обладнання переробки продукції АПК (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористування 
України); Ковальов О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних ви-
робництв (Національний університет харчових технологій). 
(810/8)

Марчук Назар Миколайович, аспірант кафедри автомо-
білів Тернопільського національного технічного університе-
ту імені Івана Пулюя: «Обґрунтування параметрів та синтез 
інструментів для оброблення різьбових отворів» (05.03.01 – 
процеси механічної обробки, верстати та інструменти). Спец-
рада К 58.052.03 у Тернопільському національному техніч-
ному університеті імені Івана Пулюя МОН України (46001, 
м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науко-
вий керівник – Гевко Б. М., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри автомобілів (Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Кузнє-
цов Ю. М., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
конструювання верстатів та машин (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут іме-
ні Ігоря Сікорського»); Редько Р. Г., кандидат тех. наук, до-
цент, декан факультету комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій (Луцький національний технічний університет). 
(826/8)

Мельничук Андрій Леонідович, аспірант кафедри тех-
нології машинобудування Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя: «Обґрунтування 
конструкції та параметрів полого нахиленого гвинтового 
конвеєра з обертовим кожухом» (05.05.05 – піднімально-
транспортні машини). Спецрада К 58.052.03 у Тернопіль-
ському національному технічному університеті імені Івана 

Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; 
тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник – Гевко І. Б., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри менеджменту 
у виробничій сфері (Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Дідух В. Ф., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри інженерного та 
комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу 
(Луцький національний технічний університет); Серілко Д. Л., 
кандидат тех. наук, старший викладач кафедри будівельних, 
дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і 
обладнання (Національний університет водного господар-
ства та природокористування). (828/8)

Просвірова Ольга Вікторівна, старший викладач кафедри 
залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-тран-
спортних машин Східноукраїнського  національного універ-
ситету імені Володимира Даля: «Підвищення ефективності 
гальмівної системи залізничного транспортного засобу керу-
ванням охолодженням фрикційних поверхонь» (05.22.07 – 
рухомий склад залізниць та тяга поїздів). Спецрада Д 
29.051.03 у Східноукраїнському національному університеті 
імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєродо-
нецьк, просп. Радянський, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науко-
вий керівник – Горбунов М. І., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри залізничного, автомобільного транспорту 
та підйомно-транспортних машин (Східноукраїнський націо-
нальний університет імені Володимира Даля). Опоненти: Тка-
ченко В. П., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
«Тяговий рухомий склад залізниць» (Державний університет 
інфраструктури та технологій); Сулим А. О., кандидат тех. 
наук, доцент, заступник директора з наукової роботи (ДП 
«Український НДІ вагонобудування»). (829/8)

Семенов Станіслав Олександрович, старший викладач 
кафедри логістичного управління та безпеки руху на тран-
спорті Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля: «Зниження опору руху рейкових екіпа-
жів за рахунок удосконалення конструкції ходової частини» 
(05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів). Спецра-
да Д 29.051.03 у Східноукраїнському національному універ-
ситеті імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвє-
родонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). 
Науковий керівник – Михайлов Є. В., кандидат тех. наук, до-
цент, доцент кафедри логістичного управління і безпеки руху 
на транспорті (Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля). Опоненти: Маслієв В. Г., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри електричного тран-
спорту і тепловозобудування (Національний технічний уні-
верситет «Харківський політехнічний інститут»); Бобир Д. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри локомотивів 
(Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна). (830/8)

Кара Сергій Віталійович, старший викладач кафедри за-
лізничного, автомобільного транспорту та підйомно-тран-
спортних машин Східноукраїнського національного універ-
ситету імені Володимира Даля: «Підвищення міцності та 
покращення показників динаміки елементів ходової частини 
вантажних вагонів шляхом конструктивного вдосконалення» 
(05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів). Спецра-
да Д 29.051.03 у Східноукраїнському національному універ-
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ситеті імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвє-
родонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). 
Науковий керівник – Горбунов М. І., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри залізничного, автомобільного тран-
спорту та підйомно-транспортних машин (Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля). Опонен-
ти: Горобець В. Л., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри безпеки життєдіяльності (Дніпропетровський націо-
нальний університет залізничного транспорту імені академі-
ка Всеволода Лазаряна); Сафронов О. М., кандидат тех. наук, 
директор (ДП «Український НДІ вагонобудування»). (831/8)

Бурлуцький Олексій Вікторович, завідувач навчальної 
лабораторії кафедри механіки і проектування машин Укра-
їнського державного університету залізничного транспорту: 
«Удосконалення технологій виробництва та ремонту ван-
тажних вагонів шляхом наукового обґрунтування термічної 
правки їх елементів» (05.22.07 – рухомий склад залізниць 
та тяга поїздів). Спецрада Д 29.051.03 у Східноукраїнсько-
му національному університеті імені Володимира Даля МОН 
України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Радянський, 59-а; 
тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – Фомін О. В., док-
тор тех. наук, доцент, професор кафедри вагонів та вагон-
ного господарства (Державний університет інфраструктури 
та технологій). Опоненти: Горобець В. Л., доктор тех. наук, 
завідувач кафедри безпеки життєдіяльності (Дніпропетров-
ський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка Всеволода Лазаряна); Багров О. М., кандидат 
тех. наук, завідувач науково-дослідної групи наукових та екс-
периментальних досліджень на статичну міцність та втому 
конструкцій залізничної техніки (ДП «Український НДІ ваго-
нобудування»). (832/8)

Борейко Олег Юрійович, асистент кафедри інформацій-
них систем і технологій Інституту підприємництва та пер-
спективних технологій Національного університету «Львів-
ська політехніка»: «Інформаційна технологія опрацювання 
параметрів пасажиропотоків громадського транспорту» 
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 35.052.14 
у Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-23-98). Науковий керівник – Теслюк В. М., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри систем автоматизова-
ного проектування (Національний університет «Львівська 
політехніка»). Опоненти: Тимченко О. В., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інфор-
маційних технологій (Українська академія друкарства МОН 
України); Гнатчук Є. Г., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмуван-
ня (Хмельницький національний університет МОН України). 
(834/8)

Піцун Олег Йосипович, аспірант кафедри комп’ютерної ін-
женерії Тернопільського національного економічного універ-
ситету МОН України: «Методи і засоби опрацювання біоме-
дичних зображень в системах автоматизованої мікроскопії» 
(05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту). 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 – Березький О. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної 
інженерії (Тернопільський національний економічний уні-
верситет МОН України). Опоненти: Яровий А. А., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук (Він-
ницький національний технічний університет МОН України); 
Бабілунга О. Ю., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри інформаційних систем Інституту комп’ютерних систем 
(Одеський національний політехнічний університет МОН 
України). (835/8)

Анциферова Олеся Олександрівна, асистент кафедри 
технології машинобудування та металорізальних верстатів 
Національного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут»: «Технологічне забезпечення точності та 
якості поверхонь зубчастих коліс при удосконаленні методу 
зубошліфування» (05.02.08 – технологія машинобудування). 
Спецрада Д 64.050.12 у Національному технічному універ-
ситеті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56) 
Науковий керівник – Клочко О. О., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри технології машинобудування 
та металорізальних верстатів (Національний технічний уні-
верситет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: 
Калафатова Л. П., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри гірничих машин і мехатронних систем машинобу-
дування (Донецький національний технічний університет, 
м. Покровськ); Кальченко В. В., доктор тех. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи (Чернігівський на-
ціональний технологічний університет). (836/8)

Герасименко Оксана Юріївна, асистент кафедри мере-
жевих та інтернет-технологій Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка МОН України: «Моделі та 
методи управління розподіленою комп’ютерною системою 
на основі мережецентричного підходу» (05.13.06 – інфор-
маційні технології). Спецрада Д 26.861.05 у Державному уні-
верситеті телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88). Науковий керівник – 
Мухін В. Є., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
математичних методів системного аналізу (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: 
Андрощук О. С., доктор тех. наук, професор, начальник док-
торантури, головний науковий співробітник (Національна 
академія Державної прикордонної служби України ДПС Укра-
їни); Додонов В. О., кандидат тех. наук, старший викладач 
кафедри комп’ютерних наук (Державний університет теле-
комунікацій МОН України). (839/8)

Аронов Андрій Олексійович, аспірант кафедри комп’ю-
терних наук Державного університету телекомунікацій МОН 
України: «Інформаційна технологія супроводження сайтів на 
основі інформаційно-аналітичного опрацювання текстових 
даних» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада Д 
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26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій МОН 
України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 
249-25-88). Науковий керівник – Вишнівський В. В., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри інформаційної та 
кібернетичної безпеки (Державний університет телекомуні-
кацій МОН України). Опоненти: Ланде Д. В., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціалі-
зованих засобів моделювання (Інститут проблем реєстрації 
інформації НАН України); Корнага Я. І., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри технічної кібернетики (Національ-
ний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). (840/8)

Парненко Валерія Сергіївна, асистент кафедри інтегрова-
них технологій машинобудування Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут іме-
ні Ігоря Сікорського»: «Дискові обкатні фрези для обробки 
відрізних пил з нерівномірним кроком» (05.03.01 – процеси 
механічної обробки, верстати та інструменти). Спецрада Д 
26.002.11 у Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 
204-82-62). Науковий керівник – Равська Н. С., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри інтегрованих техноло-
гій машинобудування (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського»). Опоненти: Панчук В. Г., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудівного 
виробництва (Івано-Франківській національний технічний 
університет нафти і газу); Клочко О. О., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри комп’ютеризованих механотро-
них систем, інструментів та технологій (Донбаська державна 
машинобудівна академія, м. Краматорськ). (841/8)

Куриляк Валентина Василівна, викладач кафедри ме-
неджменту зовнішньоекономічної діяльності Українського 
гуманітарного інституту МОН України: «Підвищення досто-
вірності оцінювання рівня якості металевих матеріалів в умо-
вах високошвидкісних навантажень» (05.01.02 – стандарти-
зація, сертифікація та метрологічне забезпечення). Спецрада 
К 64.108.04 в Українській інженерно-педагогічній академії 
МОН України (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. 
(057) 733-78-88). Науковий керівник – Хімічева Г. І., доктор 
тех. наук, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих тех-
нологій та вимірювальної техніки (Київський національний 
університет технологій та дизайну МОН України). Опоненти: 
Дядюра К. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
прикладного матеріалознавства та технології конструкційних 
матеріалів (Сумський державний університет МОН України); 
Павлова Г. О., кандидат тех. наук, доцент, керівник управлін-
ня якості ДП «Харківський машинобудівний завод ФЕД (Дер-
жавний концерн «Укроборонпром»). (844/8)

Шевцов Вадим Михайлович, асистент кафедри авто-
мобіле- і тракторобудування Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут»: «Вибір і 
обґрунтування температурних режимів роботи гідрооб’ємно-

механічної трансмісії колісного трактора» (05.22.02 – авто-
мобілі та трактори). Спецрада Д 64.050.13 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний ін-
ститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; 
тел. (057) 706-32-13) Науковий керівник – Самородов В. Б., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобі-
ле- і тракторобудування (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: 
Шуляк М. Л., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
тракторів і автомобілів (Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василенка); 
Тімков О. М., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри ав-
томобілів (Національний транспортний університет). (848/8)

Данець Сергій Віталійович, завідувач сектору автотех-
нічних досліджень Харківського науково-дослідного екс-
пертно-криміналістичного центру МВС України: «Оцінка 
параметрів руху транспортних засобів при реконструкції 
дорожньо-транспортних пригод» (05.22.02 – автомобілі та 
трактори). Спецрада Д 64.059.02 у Харківському національ-
ному автомобільно-дорожньому університеті МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-
38-63). Науковий керівник – Сараєв О. В., доктор тех. наук, 
доцент, декан автомобільного факультету (Харківський на-
ціональний автомобільно-дорожній університет). Опоненти: 
Шуляк М. Л., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
тракторів і автомобілів (Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені Петра Василенка); 
Поляков В. М., кандидат тех. наук, доцент, професор кафе-
дри автомобілів (Національний транспортний університет). 
(854/8)

Сагдєєва Ольга Анісівна, завідувач навчальної лабора-
торії Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфра-
структури сервісу Одеської національної академії харчових 
технологій: «Удосконалення технології компостування хар-
чової складової твердих побутових відходів» (21.06.01 – еко-
логічна безпека). Спецрада К 45.052.05 у Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського 
МОН України (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 
20; тел. (05366) 3-60-00). Науковий керівник – Крусір Г. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та 
природоохоронних технологій (Одеська національна акаде-
мія харчових технологій). Опоненти: Дмитриков В. П., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри машин та облад-
нання агропромислового виробництва (Полтавська держав-
на аграрна академія); Мальований М. С., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри екології та збалансованого 
природокористування (Національний університет «Львівська 
політехніка»). (855/8)

Бондар Марина Олександрівна, старший викладач ка-
федри екології та економіки землекористування Державної 
екологічної академії післядипломної освіти та управління 
Мінекології України: «Зменшення екологічної небезпеки за 
рахунок використання промислових відходів для реаліза-
ції протизсувних заходів» (21.06.01 – екологічна безпека). 



72

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

Спецрада К 45.052.05 у Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського МОН України 
(39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 
3-60-00). Науковий керівник – Мальований М. С., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри екології та збалан-
сованого природокористування (Національний університет 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Адаменко Я. О., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри екології (Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і 
газу); Вамболь С. О., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри прикладної механіки (Національний університет ци-
вільного захисту України ДСНС України). (856/8)

Торпаков Андрій Сергійович, науковий співробітник відді-
лу імпульсної обробки дисперсних систем Інституту імпульс-
них процесів і технологій НАН України: «Електророзрядне 
диспергування та синтез високомодульних наповнювачів 
для отримання зносостійких метало-матричних компози-
тів» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада К 67.111.01 у 
Херсонській державній морській академії МОН України 
(73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 20; тел. (0552) 49-59-02). 
Науковий керівник – Сизоненко О. М., доктор тех. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник відділу імпульсної 
обробки дисперсних систем (Інститут імпульсних процесів і 
технологій НАН України). Опоненти: Фесенко І. П., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу технологій надвисоких тисків, функціо-
нальних структурованих керамічних композитів та дисперсних 
наноматеріалів (Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Ба-
куля НАН України); Повстяной О. Ю., кандидат тех. наук, до-
цент, доцент кафедри прикладної механіки (Луцький націо-
нальний технічний університет МОН України). (858/8)

Липян Євген Васильович, науковий співробітник відділу 
імпульсної обробки дисперсних систем Інституту імпуль-
сних процесів і технологій НАН України: «Вдосконалення 
процесів отримання методами електророзрядного синтезу 
карбідотитанових твердих сплавів для ріжучого інструмен-
ту» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада К 67.111.01 у 
Херсонській державній морській академії МОН України 
(73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 20; тел. (0552) 49-59-02). 
Науковий керівник – Сизоненко О. М., доктор тех. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник відділу імпульсної 
обробки дисперсних систем (Інститут імпульсних процесів 
і технологій НАН України). Опоненти: Фесенко І. П., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, провідний на-
уковий співробітник відділу технологій надвисоких тисків, 
функціональних структурованих керамічних композитів та 
дисперсних наноматеріалів (Інститут надтвердих матеріалів 
імені В. М. Бакуля НАН України); Карпенко Г. В., кандидат тех. 
наук, завідувач аспірантури (Запорізька державна інженерна 
академія МОН України). (859/8)

Нігалатій Віталій Дмитрович, молодший науковий спів-
робітник наукової групи при кафедрі транспортних техно-
логій Херсонської державної морської академії: «Розробка 
модифікованих епоксидних композитів для підвищення 

експлуатаційно-ремонтних характеристик засобів транспор-
ту» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада К 67.111.01 у 
Херсонській державній морській академії МОН України 
(73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 20; тел. (0552) 49-59-02). 
Науковий керівник – Букетов А. В., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри транспортних технологій (Херсон-
ська державна морська академія МОН України). Опоненти: 
Стухляк П. Д., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри комп’ютерно-інтегрованих технологій (Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН 
України); Карпенко Г. В., кандидат тех. наук, завідувач ас-
пірантури (Запорізька державна інженерна академія МОН 
України). (860/8)

Лещенко Олександр Валерійович, провідний фахі-
вець наукової групи при кафедрі транспортних технологій 
Херсонської державної морської академії: «Розробка нано-
вуглецевовмісних епоксикомпозитів, наповнених неорганіч-
ними і органічними сполуками, для підвищення експлуата-
ційних характеристик деталей транспорту» (05.02.01 – мате-
ріалознавство). Спецрада К 67.111.01 у Херсонській держав-
ній морській академії МОН України (73000, м. Херсон, просп. 
Ушакова, 20; тел. (0552) 49-59-02). Науковий керівник – 
Сапронов О. О., кандидат тех. наук, доцент кафедри тран-
спортних технологій (Херсонська державна морська акаде-
мія МОН України). Опоненти: Стухляк П. Д., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих 
технологій (Тернопільський національний технічний універ-
ситет імені Івана Пулюя МОН України); Кашицький В. П., 
кандидат тех. наук, доцент, професор кафедри матеріало-
знавства (Луцький національний технічний університет МОН 
України). (861/8)

Амелін Максим Юрійович, старший викладач кафедри 
експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської 
державної морської академії: «Розробка епоксидних нано-
композитних покриттів, наповнених оксидами металів, для 
відновлення транспортних засобів» (05.02.01 – матеріалоз-
навство). Спецрада К 67.111.01 у Херсонській державній 
морській академії МОН України (73000, м. Херсон, просп. 
Ушакова, 20; тел. (0552) 49-59-02). Науковий керівник – Хо-
даковський О. В., кандидат тех. наук, доцент, старший науко-
вий співробітник (Національний авіаційний університет МОН 
України). Опоненти: Сизоненко О. М., доктор тех. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник відділу імпульсної 
обробки дисперсних систем (Інститут імпульсних процесів і 
технологій НАН України); Голотенко О. С., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій (Тер-
нопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя МОН України). (862/8)

Панасюк Тетяна Сергіївна, молодший науковий співро-
бітник Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля 
НАН України: «Закономірності впливу конфігурації і складу 
елементів комірки шестипуансонного апарату високого тиску 
для вирощування монокристалів алмазу на її тепловий стан» 
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада Д 26.230.01 в Ін-
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ституті надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України 
(04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2; тел. (044) 468-86-32). 
Науковий керівник – Лєщук О. О., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу фізико-механічних 
досліджень та нанотестування матеріалів (Інститут надтвер-
дих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України). Опоненти: 
Береснєв В. М., доктор тех. наук, професор, професор ка-
федри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Михайлов О. В., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, провідний науковий співробітник відділу реологічних 
та фізико-хімічних основ технології порошкових матеріалів 
(Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича 
НАН України). (877/8)

Витяганець Андрій Іванович, тимчасово не працює: 
«Магніторезистивний перетворювач активної потужності в 
радіотехнічних системах» (05.12.17 – радіотехнічні та теле-
візійні системи). Спецрада Д 26.062.08 у Національному авіа-
ційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий 
керівник – Зіньковський Ю. Ф., доктор тех. наук, професор 
кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапарату-
ри (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: 
Яновський Ф. Й., доктор тех. наук, професор, завідувач ка-
федри електроніки (Національний авіаційний університет); 
Манойлов В. П., доктор тех. наук, професор кафедри біоме-
дичної інженерії та телекомунікацій (Житомирський держав-
ний технологічний університет). (878/8)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Ніколенко Ігорь Володимирович, після закінчення аспі-

рантури в грудні 2017 року тимчасово не працює: «Ефектив-
ність використання біологічно активної речовини класу гід-
ролаз в складі преміксу для свиней» (06.02.02 – годівля тва-
рин 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 керівник – Карунський О. Й., док-
тор с.-г. наук, професор, професор кафедри генетики, роз-
ведення та годівлі сільськогосподарських тварин (Одеський 
державний аграрний університет МОН України). Опоненти: 
Гноєвий В. І., доктор с.-г. наук, професор, професор кафе-
дри технології тваринництва та птахівництва (Харківська дер-
жавна зооветеринарна академія МОН України); Вовк С. О., 
доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії дрібного 
тваринництва (Інститут сільського господарства Карпатсько-
го регіону НААН України). (143/8)

Борисенко Олександр Ігорович, науковий співробітник 
лабораторії нових інформаційних технологій Українського 
ордена «Знак Пошани» НДІ лісового господарства і агро-
лісомеліорації імені Г. М. Висоцького: «Прогнозування по-
ширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових 
лісах засобами ГІС» (06.03.03 – лісознавство і лісівництво). 
Спецрада К 64.828.01 в Українському ордена «Знак Поша-

ни» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені 
Г. М. Висоцького Держлісагентства та НАН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 86; тел. (057) 704-10-02). Науко-
вий керівник – Полупан А. В., кандидат екон. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
лабораторії нових інформаційних технологій (Український 
ордена «Знак Пошани» НДІ лісового господарства та агролі-
сомеліорації імені Г. М. Висоцького). Опоненти: Мазепа В. Г., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри лісівництва 
(Національний лісотехнічний університет України МОН Укра-
їни); Гойчук А. Ф., доктор с.-г. наук, професор, професор 
кафедри біології лісу та мисливствознавства (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України МОН 
України). (327/8)

Зайцев Євген Миколайович, аспірант кафедри техно-
логії переробки, стандартизації і сертифікації продукції 
тваринництва Миколаївського національного аграрного 
університету: «Селекційно-генетична оцінка процесу фор-
мування високопродуктивного стада у відкритій популяції 
молочної худоби» (06.02.01 – розведення та селекція тва-
рин). Спецрада Д 38.806.02 у Миколаївському національ-
ному аграрному університеті МОН України (54020, м. Мико-
лаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9; тел. (0512) 34-10-82). Науко-
вий керівник – Підпала Т. В., доктор с.-г. наук, професор, 
завідувач кафедри технології переробки, стандартизації і 
сертифікації продукції тваринництва (Миколаївський на-
ціональний аграрний університет). Опоненти: Хмельни-
чий Л. М., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
розведення та селекції тварин та водних біоресурсів (Сум-
ський національний аграрний університет); Черненко О. М., 
доктор с.-г. наук, доцент, професор кафедри технології го-
дівлі і розведення тварин (Дніпровський державний аграр-
но-економічний університет). (451/8)

Мамчур Валентина Василівна, викладач кафедри лісо-
вого господарства Уманського національного університету 
садівництва: «Комплексне оцінювання інтродукції айланта 
найвищого (Ailanthus altissima (Mill.) у Правобережному Лі-
состепу і Степу України» (06.03.01 – лісові культури та фі-
томеліорація). Спецрада К 64.828.01 в Українському ордена 
«Знак Пошани» НДІ лісового господарства та агролісоме-
ліорації імені Г. М. Висоцького Держлісагентства та НАН 
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86; тел. (057) 
704-10-02). Науковий керівник – Шлапак В. П., доктор с.-г. 
наук, професор, завідувач кафедри лісового господарства 
(Уманський національний університет садівництва). Опо-
ненти: Гладун Г. Б., доктор с.-г. наук, професор, професор 
кафедри деревооброблювальних технологій і системотех-
ніки лісового комплексу (Харківський національний техніч-
ний університет сільського господарства імені Петра Васи-
ленка МОН України); Торосова Л. О., кандидат с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий спів-
робітник лабораторії селекції (Український ордена «Знак 
Пошани» НДІ лісового господарства та агролісомеліорації 
імені Г. М. Висоцького Держлісагентства та НАН України). 
(643/8)
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Іванова Катерина Олексіївна, менеджер відділу з роз-
витку ТОВ «Бадваси»: «Обґрунтування заходів захисту зер-
нового сорго від основних комах-фітофагів в Лісостепу 
України» (16.00.10 – ентомологія). Спецрада Д 26.004.02 
у Національному університеті біоресурсів і природокорис-
тування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – 
Доля М. М., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, декан факультету захисту рослин, біотехно-
логії і екології (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України). Опоненти: Стригун О. О., док-
тор с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських 
культур проти шкідників (Інститут захисту рослин НААН 
України); Станкевич С. В., кандидат с.-г. наук, доцент, до-
цент кафедри зоології та ентомології імені Б. М. Литвино-
ва (Харківський національний аграрний університет імені 
В. В. Докучаєва). (731/8)

Кучеренко Єгор Юрійович, молодший науковий співро-
бітник лабораторії імунітету рослин до хвороб та шкідників 
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України: 
«Особливості прояву стійкості зразків сої до комплексу біо- 
та абіотичних чинників в умовах східної частини Лісостепу 
України» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецрада Д 
64.366.01 в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 
України (61060, м. Харків, просп. Московський, 142; тел. 
(057) 392-13-43, 392-23-78). Науковий керівник – Петрен-
кова В. П., доктор с.-г. наук, професор, керівник відділу те-
оретичних досліджень у рослинництві та генетичних ресур-
сів рослин (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН 
України). Опоненти: Січкар В. І., доктор біол. наук, професор, 
завідувач науково-технологічного відділу розробки та впро-
вадження інноваційних технологій для інтенсифікації вироб-
ництва сільськогосподарської продукції (Одеська державна 
сільськогосподарська дослідна станція НААН України); Бі-
лявська Л. Г., кандидат с.-г. наук, доцент, професор кафедри 
селекції, насінництва і генетики (Полтавська державна аграр-
на академія МОН України). (813/8)

Паламарчук Дмитро Петрович, науковий співробітник 
відділу селекції Інституту рису НААН України: «Селекційно-
генетичні особливості зразків рису та створення вихідного 
матеріалу для селекції сортів з високими врожайністю та 
якістю зерна» (06.01.05 – селекція і насінництво). Спецра-
да Д 64.366.01 в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва 
НААН України (61060, м. Харків, просп. Московський, 142; 
тел. (057) 392-13-43, 392-23-78). Науковий керівник – Коза-
ченко М. Р., доктор с.-г. наук, професор, головний науковий 
співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю (Інсти-
тут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України). Опонен-
ти: Вировець В. Г., доктор с.-г. наук, професор, головний на-
уковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель 
(Інститут луб’яних культур НААН України); Шевченко О. О., 
кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри селекції та на-
сінництва (Дніпровський державний аграрно-економічний 
університет МОН України). (814/8)

Бойчук В’ячеслав Миколайович, викладач технологічних 
дисциплін Технологічно-промислового коледжу Вінницького 
національного аграрного університету: «Ефективність вико-
ристання кормових добавок із пробіотичною та пребіотичною 
діями у годівлі молодняку свиней» (06.02.02 – годівля тварин 
і технологія кормів). Спецрада Д 26.004.05 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Кучерявий В. П., доктор с.-г. 
наук, професор, професор кафедри технології виробництва 
продуктів тваринництва (Вінницький національний аграрний 
університет). Опоненти: Отченашко В. В., доктор с.-г. наук, 
доцент, начальник НДЧ (Національний університет біоресур-
сів і природокористування України); Поліщук А. А., доктор 
с.-г. наук, професор, декан факультету технології виробни-
цтва і переробки продукції тваринництва (Полтавська дер-
жавна аграрна академія). (843/8)

Вечеря Юлія Олександрівна, менеджер в оптовій тор-
гівлі ТОВ «Компанія «Агротрейдхім»: «Удосконалення тем-
пературного режиму інкубації яєць курей кросу «Кобб-500» 
(06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва). 
Спецрада Д 26.004.05 у Національному університеті біоре-
сурсів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). На-
уковий керівник – Бородай В. П., доктор с.-г. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу екотоксикології, 
завідувач ННЦ екологічної безпеки тваринництва (Інститут 
агроекології і природокористування НААН України). Опонен-
ти: Луценко М. М., доктор с.-г. наук, професор, професор 
кафедри технології виробництва молока і м’яса (Білоцерків-
ський національний аграрний університет); Бреславець В. О., 
доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник 
відділку вивчення хвороб птиці (ННЦ «Інститут експеримен-
тальної і клінічної ветеринарної медицини»). (846/8)

Юсюк Тетяна Анатоліївна, старший лаборант кафедри 
конярства і бджільництва Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України: «Удосконалення 
методів оцінки молочної продуктивності кобил» (06.02.04 – 
технологія виробництва продуктів тваринництва). Спецрада 
Д 26.004.05 у Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керів-
ник – Гопка Б. М., кандидат с.-г. наук, професор. Опонен-
ти: Луценко М. М., доктор с.-г. наук, професор, професор 
кафедри технології виробництва молока і м’яса (Білоцерків-
ський національний аграрний університет); Косенко С. Ю., 
кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології виробництва 
і переробки продуктів тваринництва (Одеський державний 
аграрний університет). (847/8)

Гавришко Олег Степанович, молодший науковий співро-
бітник сектору агрохімії відділу землеробства та відтворення 
родючості ґрунтів Інституту сільського господарства Кар-
патського регіону НААН України: «Трансформація власти-
востей ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту за 
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тривалого застосування добрив і періодичного вапнування у 
Західному Лісостепу» (06.01.03 – агроґрунтознавство і агро-
фізика). Спецрада Д 27.361.01 у ННЦ «Інститут землеробства 
НААН України» (08162, Київська обл., смт Чабани; тел. (044) 
526-23-27). Науковий керівник – Ткаченко М. А., доктор с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, заступник директора 
з наукової роботи, завідувач відділу агроґрунтознавства і 
сільськогосподарської мікробіології (ННЦ «Інститут земле-
робства НААН України»). Опоненти: Балаєв А. Д., доктор с.-г. 
наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач 
кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів імені професора 
М. К. Шикули (Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України МОН України). Опоненти: Цвей Я. П., 
доктор с.-г. наук, професор, завідувач відділу агроекомоні-
торингу і проблем землеробства (Інститут біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН України). (887/8)

Браценюк Володимир Юрійович, молодший науковий 
співробітник відділу рослинництва Інституту сільського гос-
подарства Західного Полісся НААН України: «Формування 
продуктивності сої залежно від елементів технології виро-
щування в Західному Лісостепу» (06.01.09 – рослинництво). 
Спецрада 27.361.01 у ННЦ «Інститут землеробства НААН 
України» (08162, Київська обл., смт Чабани; тел. (044) 526-
23-27). Науковий керівник – Камінський В. Ф., доктор с.-г. 
наук, професор, академік НААН України, директор (ННЦ 
«Інститут землеробства НААН України»). Опоненти: Дзю-
байло А. Г., доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
екології та географії (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка МОН України); Кобак С. Я., 
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завіду-
вач лабораторії технології вирощування сої та зернобобових 
культур (Інститут кормів і сільського господарства Поділля 
НААН України). (888/8)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Триняк Лілія Володимирівна, науковий співробітник На-

ціонального музею народного мистецтва Гуцульщини та 
Покуття імені Й. Кобринського: «Покуття в етнографічних 
дослідженнях XIX – 30-х рр. XX ст.» (07.00.05 – етноло-
гія). Спецрада Д 20.051.05 у ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника» МОН Укра-
їни (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. 
(03422) 3-15-74). Науковий керівник – Костючок П. Л., кан-
дидат істор. наук, доцент, доцент кафедри етнології і архео-
логії (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»). Опоненти: Павлюк С. П., доктор істор. 
наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут 
народознавства НАН України); Кожолянко Г. К., доктор істор. 
наук, професор, голова Буковинського етнографічного това-
риства). (131/8)

Макаревич Антоніна Сергіївна, аспірант кафедри історії 
стародавнього світу та середніх віків Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Трансформація 
інституту вакфу в Османській імперії XVI століття» (07.00.02 – 
всесвітня історія). Спецрада Д 26.001.01 у Київському націо-

нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-
31-41). Науковий керівник – Ставнюк В. В., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього 
світу та середніх віків (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бубенок О. Б., доктор іс-
тор. наук, професор, завідувач відділу Євразійського степу 
(Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН Украї-
ни); Григор’єва Т. Ю., кандидат істор. наук, доцент кафедри 
історії (Національний університет «Києво-Могилянська ака-
демія»). (158/8)

Голова Валентина Вікторівна, викладач-стажист кафедри 
історії науки і техніки Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» МОН України: «Науко-
во-освітній доробок професора О. П. Лідова у дослідженні 
переробки органічної продукції (80-ті роки XIX – початок 
XX століть» (07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада 
Д 26.373.01 у Національній науковій сільськогосподарській 
бібліотеці НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
10; тел. (044) 258-21-45). Науковий керівник – Скляр В. М., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії 
науки і техніки (Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України). Опоненти: 
Уткін О. І., доктор істор. наук, професор, головний науковий 
співробітник сектору архівів (Національна наукова сільсько-
господарська бібліотека НААН України); Глоба О. Ф., канди-
дат істор. наук, доцент, доцент кафедри біології та методи-
ки навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН 
України). (176/8)

Янчук Михайло Михайлович, викладач кафедри історії 
України Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини: «Учительський корпус церковнопарафі-
яльних шкіл Київської єпархії: формування, якісний склад 
та практики повсякденна (друга половина XIX – початок 
XX ст.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 27.053.01 
у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. 
(04567) 5-63-86). Науковий керівник – Кузнець Т. В., доктор 
істор. наук, професор, завідувач кафедри історії України 
(Уманський державний педагогічний університет імені Пав-
ла Тичини МОН України). Опоненти: Киридон А. М., доктор 
істор. наук, професор, директор (ДНУ «Енциклопедичне 
видавництво»); Перерва В. С., кандидат істор. наук, доцент 
кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (Київ-
ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів МОН України). (183/8)

Семененко Микола Григорович, викладач Черкасько-
го державного технологічного університету МОН України: 
«Вплив інтенсивної хімізації сільськогосподарського вироб-
ництва на здоров’я сільського населення УРСР в 50 – 70-ті 
роки XX століття» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 
27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
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педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН 
України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлин-
ського, 30; тел. (04567) 5-63-86). Науковий керівник – Стад-
ник І. Ю., кандидат істор. наук, доцент, завідувач кафедри іс-
торії та права (Черкаський державний технологічний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Кучер В. І., доктор істор. наук, 
професор, головний науковий співробітник Інституту історії 
аграрної науки, освіти і техніки (Національна наукова сіль-
ськогосподарська бібліотека НААН України); Скрипник О. М., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої 
історії та методик навчання (Уманський державний педаго-
гічний університет імені Павла Тичини МОН України). (184/8)

Стасюк Юрій Миколайович, ад’юнкт науково-дослідного 
центру воєнної історії Національного університету оборо-
ни України імені Івана Черняховського: «Українські добро-
вольчі формування: створення та функціонування (2014 – 
2015 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 27.053.01 
у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» МОН України (08401, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. 
(04567) 5-63-86). Науковий керівник – Сегеда С. П., доктор 
істор. наук, доцент, начальник науково-дослідного центру 
воєнної історії (Національний університет оборони України 
імені Івана Черняховського). Опоненти: Киридон А. М., док-
тор істор. наук, професор, директор (ДНУ «Енциклопедичне 
видавництво»); Горохов С. В., кандидат істор. наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та 
освітньої політики (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова МОН України). (185/8)

Клепак Аліна Сергіївна, старший викладач кафедри сус-
пільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти іме-
ні К. Д. Ушинського: «Громадська та меценатська діяльність 
В. В. Тарновського-молодшого в Україні (1838 – 1899 рр.)» 
(07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.235.01 в Інституті 
історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушев-
ського, 4; тел. (044) 279-63-62). Науковий керівник – Руса-
нов Ю. А., кандидат істор. наук, доцент (Національний уні-
верситет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН 
України). Опоненти: Мордвінцев В. М., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної 
Європи (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Синельник І. С., кандидат істор. наук, радник ге-
нерального директора (ТОВ «СП Агродім»). (219/8)

Клочак Олег Зіновійович, радник Міністра екології та 
природних ресурсів України Мінекології України: «Зовнішня 
політика і дипломатія Республіки Польща в епоху глобаліза-
ційних змін (1989 – 2004 рр.)» (07.00.02 – всесвітня історія). 
Спецрада Д 26.001.01 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Ціватий В. Г., кандидат істор. наук, доцент, заслу-
жений працівник освіти України, заступник декана історич-
ного факультету (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка). Опоненти: Троян С. С., доктор істор. наук, 
професор кафедри міжнародних відносин, інформації та 
регіональних студій (Національний авіаційний університет); 
Мартинов А. Ю., доктор істор. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин 
і зовнішньої політики України (Інститут історії України НАН 
України). (254/8)

Кашперський Володимир Євгенович, головний спеціа-
ліст відділу інформаційно-аналітичної роботи департаменту 
вищої освіти МОН України: «Академік УААН Г. О. Богданов 
(1930 – 2009 рр.): наукова, організаційна та педагогіч-
на діяльність в умовах соціально-економічних змін другої 
пол. XX – поч. XXI ст.» (07.00.07 – історія науки й техніки). 
Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди» МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-86). Науковий 
керівник – Ігнатенко М. М., доктор істор. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної історії, правознавства і мето-
дик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН 
України). Опоненти: Бородай І. С., доктор істор. наук, про-
фесор, заступник директора з наукової роботи (Національна 
наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України); 
Костюк М. В., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних і правових дисциплін (Уманський на-
ціональний університет садівництва МОН України). (255/8)

Мартинів Юрій Ігорович, тимчасово не працює: «Право-
ве становище та фінансово-господарська діяльність Почаїв-
ської лаври у 1831 – 1914 рр.» (07.00.01 – історія України). 
Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН 
України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; 
тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Бистрицька Е. В., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри стародав-
ньої та середньовічної історії (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Опо-
ненти: Сухий О. М., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри новітньої історії України імені М. С. Грушевського 
(Львівський національний університет імені Івана Франка); 
Дудар В. Л., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
історії та культури України (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковоро-
ди»). (317/8)

Безпалько Уляна Ігорівна, старший лаборант кафедри 
стародавньої та середньовічної історії Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка: «Інституалізація Католицької Церкви східного об-
ряду в Росії (1901 – 1917 рр.)» (07.00.02 – всесвітня істо-
рія). Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН 
України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; 
тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – Бистрицька Е. В., 
доктор істор. наук, професор кафедри стародавньої та се-
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редньовічної історії (Тернопільський національний педаго-
гічний університет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: 
Ореховський В. О., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри соціально-гуманітарних наук та права (Чернівець-
кий торговельно-економічний інститут Київського національ-
ного торговельно-економічного університету); Смирнов А. І., 
кандидат істор. наук, доцент кафедри історії імені Миколи 
Ковальського (Національний університет «Острозька акаде-
мія»). (318/8)

Переходько Наталія Миколаївна, викладач суспільних 
дисциплін Рівненського державного базового медично-
го коледжу: «Охорона здоров’я у Волинському воєводстві 
(1921 – 1939 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада К 
32.051.03 у Східноєвропейському національному університе-
ті імені Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. 
Волі, 13; тел. (0332) 72-01-26). Науковий керівник – Добро-
чинська В. А., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
історії України (Рівненський державний гуманітарний універ-
ситет). Опоненти: Зуляк І. С., доктор істор. наук, професор, 
в. о. завідувача кафедри стародавньої та середньовічної істо-
рії (Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка); Кучерепа М. М., кандидат істор. 
наук, професор, професор кафедри нової та новітньої історії 
України (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки). (357/8)

Сачко Дар’я Вікторівна, аспірант кафедри всесвітньої іс-
торії та історіографії Херсонського державного університету: 
«Докія Гуменна: інтелектуальна біографія» (07.00.06 – істо-
ріографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисци-
пліни). Спецрада К 36.053.03 у Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України 
(82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 
3-83-76). Науковий керівник – Андрєєв В. М., доктор істор. 
наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та іс-
торіографії (Херсонський державний університет). Опонен-
ти: Масненко В. В., доктор істор. наук, професор, завідувач 
кафедри історії України (Черкаський національний універси-
тет імені Богдана Хмельницького); Гончар О. Т., кандидат іс-
тор. наук, старший науковий співробітник відділу української 
історіографії (Інститут історії України НАН України). (373/8)

Панькова Світлана Михайлівна, завідувач Історико-ме-
моріального музею Михайла Грушевського (філія Музею 
історії м. Києва): «Публіцистика Михайла Грушевського як 
джерело дослідження суспільно-політичної думки в Україні 
кінця XIX – початку XX ст.» (07.00.06 – історіографія, джере-
лознавство та спеціальні історичні дисципліни). Спецрада К 
36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічному уні-
верситеті імені Івана Франка МОН України, (82100, м. Дрого-
бич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 3-83-76). Науковий 
керівник – Гирич І. Б., доктор істор. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії 
України (Інститут української археографії та джерелознав-
ства імені М. С. Грушевського НАН України). Опоненти: Пи-
ріг Р. Я., доктор істор. наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу історії Української революції (1917 – 
1921) (Інститут історії України НАН України); Педич В. П., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історії та полі-
тології (Івано-Франківський національний технічний універ-
ситет нафти і газу). (374/8)

Погоральський Ярослав Володимирович, завідувач Ар-
хеологічного музею історичного факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка: «Слов’янське 
житло другої половини І тисячоліття н. е. на Прикарпатті і За-
хідній Волині» (07.00.04 – археологія). Спецрада Д 35.222.01 
в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України та Інституті народознавства НАН України (79026, 
м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-70-22). На-
уковий керівник – Онищук Я. І., кандидат істор. наук, доцент, 
доцент кафедри археології та спеціальних галузей історич-
ної науки (Львівський національний університет імені Івана 
Франка МОН України). Опоненти: Михайлина Л. П., доктор 
істор. наук, доцент, провідний науковий співробітник НДВ 
історії та археології (Національний Києво-Печерський істо-
рико-культурний заповідник Міністерства культури України); 
Милян Т. Р., кандидат істор. наук, заступник директора з на-
укової роботи, науковий співробітник НДЦ «Рятівна археоло-
гічна служба» (Інститут археології НАН України). (413/8)

Альмес Іван Іванович, референт проректора з наукової 
роботи ВНЗ «Український католицький університет»: «Кни-
гозбірні у соціокультурному просторі чернечих спільнот 
Львівської єпархії ХVІІ – ХVІII» (07.00.01 – історія України). 
Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН 
України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 
270-70-22). Науковий керівник – Скочиляс І. Я., доктор іс-
тор. наук, старший науковий співробітник, професор кафе-
дри нової і новітньої історії України (ВНЗ «Український ка-
толицький університет»). Опоненти: Яременко М. В., доктор 
істор. наук, доцент, професор кафедри історії (Національний 
університет «Києво-Могилянська академія» МОН України); 
Кметь В. Ф., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
давньої історії України та архівознавства (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка МОН України). 
(414/8)

Павлів Юлія Зеновіївна, аспірант Центру дослідження 
українсько-польських відносин Інституту українознавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України: «Депортації україн-
ців з польсько-українського прикордоння 1944 – 1951 рр. 
у регіональній пам’яті України» (07.00.01 – історія України). 
Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН 
України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 
270-70-22). Науковий керівник – Литвин М. Р., доктор істор. 
наук, професор, завідувач Центру дослідження українсько-
польських відносин (Інститут українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України). Опоненти: Каліщук О. М., доктор 
істор. наук, професор кафедри археології, давньої та серед-
ньовічної історії України (Східноєвропейський національний 
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університет імені Лесі Українки МОН України); Кіцак В. М., 
кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри стародавньої 
та середньовічної історії (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН 
України). (415/8)

Мороз Ніна Олександрівна, тимчасово не працює: «Ста-
новлення громадянського суспільства незалежної України 
(1991 – 2010 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
К 38.134.01 у Миколаївському національному університеті 
імені В. О. Сухомлинського МОН України (54030, м. Мико-
лаїв, вул. Нікольська, 24; тел. (0512) 37-88-38). Науковий 
керівник – Пушкін В. Ю., кандидат істор. наук, професор. 
Опоненти: Даниленко В. М., доктор істор. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії 
України другої половини XX століття (Інститут історії України 
НАН України); Кривчик Г. Г., доктор істор. наук, професор, 
завідувач кафедри українознавства (Дніпропетровський на-
ціональний університет залізничного транспорту імені акаде-
міка Всеволода Лазаряна). (479/8)

Приймак Вікторія Павлівна, вихователь ДНЗ № 636, 
м. Київ: «Соціальна політика ФРН у східних федеральних 
землях у 1990 – 2005 рр.» (07.00.02 – всесвітня історія). 
Спецрада Д 26.001.01 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Машевський О. П., доктор істор. наук, професор, 
професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних кра-
їн (Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка). Опоненти: Мартинов А. Ю., доктор істор. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних 
відносин і зовнішньої політики України (Інститут історії Укра-
їни НАН України); Чорногор Я. О., кандидат істор. наук, стар-
ший науковий співробітник відділу трансатлантичних дослі-
джень (Інститут всесвітньої історії НАН України). (524/8)

Бочковська Валентина Григорівна, директор Музею книги 
і друкарства України, м. Київ: «Почаївський духовний осере-
док в історії і культурі українського народу XVIII – 30-х років 
XIX ст.» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.001.20 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Кагамлик С. Р., канди-
дат істор. наук, старший науковий співробітник, старший на-
уковий співробітник Центру українознавства філософського 
факультету (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Ковальчук Г. І., доктор істор. наук, про-
фесор, директор Інституту книгознавства (Національна бібліо-
тека України імені В. І. Вернадського НАН України); Тимошен-
ко Л. В., кандидат істор. наук, професор, декан історичного 
факультету (Дрогобицький державний педагогічний універси-
тет імені Івана Франка МОН України). (531/8)

Грималюк Оксана Миколаївна, викладач Технічного ко-
леджу Національного університету водного господарства та 
природокористування: «Благодійність Православної церкви 

у Волинській губернії кінця XVIII – початку XX ст.» (07.00.01 – 
історія України). Спецрада Д 35.222.01 в Інституті україно-
знавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті 
народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козель-
ницька, 4; тел. (032) 270-70-22). Науковий керівник – Галу-
ха Л. Ю., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри історії 
України (Рівненський державний гуманітарний університет 
МОН України). Опоненти: Голик Р. Й., доктор істор. наук, 
старший науковий співробітник відділу нової історії Укра-
їни (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН 
України); Жилюк С. І., доктор істор. наук, професор, профе-
сор кафедри релігієзнавства і теології (Національний універ-
ситет «Острозька академія» МОН України). (592/8)

Нащочин Оксана Миколаївна, викладач історії Івано-
Франківського базового медичного коледжу МОН України: 
«Польсько-французькі відносини в контексті євроінтеграцій-
ної політики Польщі (1993 – 2004)» (07.00.02 – всесвітня іс-
торія). Спецрада Д 76.051.06 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58012, 
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-48-10). 
Науковий керівник – Жерноклеєв О. С., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії (Прикар-
патський національний університет імені Василя Стефаника 
МОН України). Опоненти: Стрільчук Л. В., доктор істор. наук, 
професор кафедри всесвітньої історії (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки МОН України); 
Кравченко В. В., кандидат істор. наук, старший науковий 
співробітник відділу проблем зовнішньої політики та між-
народної безпеки (Національний інститут стратегічних дослі-
джень). (662/8)

Кундельський Валерій Васильович, викладач Хмель-
ницького технологічного багатопрофільного ліцею імені 
Артема Мазура: «Корінне населення Правобережної Украї-
ни у міжнаціональних відносинах наприкінці XVIII – 60-х рр. 
XIX століття» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 
71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному універ-
ситеті імені Івана Огієнка МОН України (32300, м. Кам’янець-
Подільський, вул. Татарська, 14; тел. (03849) 2-50-57). Нау-
ковий керівник – Філінюк А. Г., доктор істор. наук, професор, 
завідувач кафедри історії України (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: 
Щербак Н. О., доктор істор. наук, професор кафедри загаль-
нотеоретичної юриспруденції конституційного та адміністра-
тивного права (Київський інститут інтелектуальної власності 
та права Національного університету «Одеська юридична 
академія»); Єсюнін С. М., кандидат істор. наук, провідний на-
уковий співробітник (Хмельницький обласний краєзнавчий 
музей). (737/8)

Понипаляк Олександр Дмитрович, аспірант кафедри 
новітньої історії України Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Діяльність старшинських 
і підстаршинських шкіл Української повстанської армії 
(1943 – 1946 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені 
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Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Патриляк І. К., доктор істор. наук, професор кафедри історії 
світового українства (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Лисенко О. Є., доктор істор. наук, 
професор, завідувач відділу історії України періоду Другої 
світової війни (Інститут історії України НАН України); Біло-
ус О. П., кандидат істор. наук, завідувач науково-експозицій-
ного відділу історії рухів Опору Національного музею історії 
України у Другій світовій війні. (891/8)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Шемаєва Лариса Миколаївна, викладач кафедри міжна-

родного бізнесу та економічного аналізу Харківського націо-
нального економічного університету імені Семена Кузнеця: 
«Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку 
національної економіки» (08.00.03 – економіка та управлін-
ня 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). На-
уковий керівник – Отенко І. П., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного 
аналізу (Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця). Опоненти: Гриценко Л. Л., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів і підприєм-
ництва (Сумський державний університет); Підгаєць С. В., 
кандидат екон. наук, старший викладач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування (Вінницький ННІ еконо-
міки Тернопільського національного економічного універ-
ситету). (14/8)

Смалійчук Ганна Володимирівна, асистент кафедри 
управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана»: «Зовнішня трудова міграція населення України 
та її вплив на трансформацію ринку праці» (08.00.07 – де-
мографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). 
Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-98-
73). Науковий керівник – Петрова І. Л., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу 
та поведінкової економіки (Університет економіки та права 
«КРОК» МОН України). Опоненти: Калініна С. П., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри управління персоналом 
та економіки праці (Інститут підготовки кадрів державної 
служби зайнятості України Мінсоцполітики України); Рома-
нюк М. Д., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
менеджменту та маркетингу (ДВНЗ «Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника» МОН України). 
(43/8)

Качан Ганна Миколаївна, завідувач навчально-наукової 
лабораторії програмування Факультету інформатики Націо-
нального педагогічного університету імені М. П. Драгомано-
ва: «Вторинна зайнятість населення: регулювання та розви-
ток» (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна еко-

номіка і політика). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. (044) 456-98-73). Науковий керівник – Петрова І. Л., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу 
та поведінкової економіки (Університет економіки та права 
«КРОК» МОН України). Опоненти: Лісогор Л. С., доктор екон. 
наук, професор, завідувач відділу соціальних проблем ринку 
праці (Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи НАН України); Кравець І. М., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки 
праці (Хмельницький національний університет МОН Украї-
ни). (48/8)

Поддубна Наталія Миколаївна, молодший бухгалтер 
ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг»: «Облік і внутрішній контроль 
товарних запасів роздрібних торговельних підприємств спо-
живчої кооперації» (08.00.09 – бухгалтерський облік, ана-
ліз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 371-62-42). Науко-
вий керівник – Матієнко-Зубенко І. І., кандидат екон. наук, 
доцент, заступник завідувача кафедри аудиту (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України). Опоненти: Левицька С. О., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту 
(Національний університет водного господарства та приро-
докористування МОН України); Фірсова Н. В., кандидат екон. 
наук, доцент, головний бухгалтер (Полтавський кооператив-
ний коледж Полтавської облспоживспілки). (49/8)

Шкіренко Вікторія Володимирівна, менеджер з питань 
регіонального розвитку ФОП «Половнєв Евген Вікторович» 
«Аналіз та аудит інвестиційних проектів» (08.00.09 – бух-
галтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.006.06 у ДНВЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 
(044) 371-62-42). Науковий керівник – Петрик О. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри аудиту (ДНВЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана» МОН України). Опоненти: Лучко М. Р., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку в держав-
ному секторі економіки та сфері послуг (Тернопільський 
національний економічний університет МОН України); Дань-
ків Й. Я., кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри 
обліку і аудиту (ДНВЗ «Ужгородський національний універ-
ситет» МОН України). (50/8)

Будяєв Максим Олександрович, асистент кафедри еко-
номіки підприємств ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Забезпечен-
ня інвестиційної привабливості промислових підприємств 
(за матеріалами електротехнічних підприємств України)» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 у 
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ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. 
Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-98-73). Науковий керівник – 
Швиданенко Г. О., кандидат екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економіки підприємств (ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України). Опоненти: Брюховецька Н. Ю., доктор екон. 
наук, професор, завідувач відділу проблем економіки про-
мисловості (Інститут економіки промисловості НАН України); 
Буркова Л. А., кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку, 
оподаткування, публічного управління та адміністрування 
(ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН Укра-
їни). (98/8)

Заверуха Микола Миколайович, старший інспектор Го-
ловного управління Національної поліції у Львівській облас-
ті: «Організаційно-економічний механізм управління проце-
сами детінізацїї національної економіки у сучасних умовах» 
(08.00.03 – економіка та управління національним господар-
ством). Спецрада К 35.860.02 у Львівському регіонально-
му інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (79491, 
м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16; тел. (032) 
234-65-68). Науковий керівник – Борщук Є. М., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри менеджменту (Львів-
ський регіональний інститут державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Президентові 
України). Опоненти: Приймак В. І., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджмен-
ті (Львівський національний університет імені Івана Франка); 
Макара О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри фінансів та кредиту (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки). (101/8)

Футало Юрій Ростиславович, аспірант кафедри фінансів 
Мукачівського державного університету: «Вплив інтеграцій-
них економічних процесів на розвиток національної економі-
ки України» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада К 35.860.02 у Львівському 
регіональному інституті державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові Укра-
їни (79491, м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 
16; тел. (032) 234-65-68). Науковий керівник – Чернич-
ко Т. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів (Мукачівський державний університет). Опоненти: 
Готра В. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
економіки і підприємництва (Ужгородський національний 
університет); Сич О. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів суб’єктів господарювання (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка). (102/8)

Метіль Тетяна Костянтинівна, викладач кафедри управ-
ління підприємницькою та туристичною діяльністю Ізма-
їльського державного гуманітарного університету: «Органі-
заційно-економічний механізм формування регіонального 
комплексу маркетингу інновацій» (08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 

41.177.02 в Інституті проблем ринку та економіко-екологіч-
них досліджень НАН України (65044, м. Одеса, Французький 
бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). Науковий керівник – За-
харченко В. І., доктор екон. наук, професор, професор ка-
федри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної 
діяльності (Одеський національний політехнічний універси-
тет). Опоненти: Уманець Т. В., доктор екон. наук, професор, 
старший науковий співробітник відділу розвитку підприєм-
ництва (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України); Луцків О. М., кандидат екон. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співро-
бітник відділу регіональної економічної політики (ДУ «Інсти-
тут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього» НАН 
України). (204/8)

Куриляк Максим Юрійович, молодший науковий спів-
робітник НДІ інноваційного розвитку та державотворення 
Тернопільського національного економічного університету: 
«Європа регіонів в контексті євроінтеграційних реформ в 
Україні» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні еко-
номічні відносини). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільсько-
му національному економічному університеті МОН України 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-
51). Науковий керівник – Козюк В. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економічної теорії (Терно-
пільський національний економічний університет). Опонен-
ти: Чужиков В. І., доктор екон. наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана» МОН України); Хмара М. П., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту між-
народних відносин (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка МОН України). (206/8)

Бінчаровська Тетяна Анатоліївна, аспірант Тернопіль-
ського національного економічного університету: «Облік та 
аналіз земельних ресурсів у сільськогосподарських підпри-
ємствах» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у 
Тернопільському національному економічному університеті 
МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 
(0352) 47-50-59). Науковий керівник – Бруханський Р. Ф., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку та 
економіко-правового забезпечення агропромислового бізне-
су (Тернопільський національний економічний університет). 
Опоненти: Легенчук С. Ф., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри обліку і аудиту (Житомирський державний 
технологічний університет МОН України); Остапчук С. М., 
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу 
обліку та оподаткування (ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
НААН України). (208/8)

Борисяк Олена Володимирівна, провідний спеціаліст 
Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками Терно-
пільського національного економічного університету: «Опти-
мізаційні технології формування персоналу підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за ви-
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дами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 у Терно-
пільському національному економічному університеті МОН 
України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 
47-50-59). Науковий керівник – Брич В. Я., доктор екон. наук, 
професор, директор ННІ інноваційних освітніх технологій 
(Тернопільський національний економічний університет). 
Опоненти: Ястремська О. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки, управління підприємствами 
та логістики (Харківський національний економічний уні-
верситет імені Семена Кузнеця МОН України); Жежуха В. Й., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри зовнішньо-
економічної та митної діяльності (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України). (209/8)

Порохнавець Яна Августинівна, старший викладач ка-
федри обліку і оподаткування та маркетингу Мукачівського 
державного університету: «Облік і контроль використання 
природних ресурсів» (08.00.09 – бухгалтерський облік, ана-
ліз та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 58.082.03 у Тернопільському національному економічному 
університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львів-
ська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник – Круп-
ка Я. Д., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
обліку у виробничій сфері (Тернопільський національний 
економічний університет). Опоненти: Калюга Є. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподат-
кування (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України МОН України); Кафка С. М., кандидат 
екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту (Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і 
газу МОН України). (210/8)

Рак Галина Вікторівна, асистент кафедри обліку і аудиту 
Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка: «Облік і контроль використання фінансових ресурсів у 
бюджетних установах України» (08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 58.082.03 у Тернопільському національному 
економічному університеті МОН України (46009, м. Тер-
нопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий 
керівник – Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри обліку і аудиту (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка). Опоненти: Назарова К. О., доктор 
екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу 
та аудиту (Київський національний торговельно-економічний 
університет МОН України); Дорошенко О. О., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний 
університет водного господарства та природокористування 
МОН України). (211/8)

Романишин Ольга Василівна, молодший науковий спів-
робітник НДІ інноваційного розвитку та державотворення 
Тернопільського національного економічного університету: 
«Удосконалення економічного механізму функціонування та 
розвитку ринку м’яса в регіоні» (08.00.05 – розвиток продук-
тивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 58.082.03 у 
Тернопільському національному економічному університеті 

МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 
(0352) 47-50-59). Науковий керівник – Монастирський Г. Л., 
доктор екон. наук, професор, директор НДІ інноваційного 
розвитку та державотворення (Тернопільський національний 
економічний університет). Опоненти: Місюк М. В., доктор 
екон. наук, професор, декан економічного факультету (По-
дільський державний аграрно-технічний університет МОН 
України); Карп’як М. О., кандидат екон. наук, науковий спів-
робітник відділу регіональної економічної політики (ДУ «Ін-
ститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України»). (212/8)

Соловей Ірина Степанівна, секретар-друкарка відділення 
економіки та прикладної екології Відокремленого підрозділу 
Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України «Бережанський агротехнічний коледж»: «Ор-
ганізаційно-економічні засади підвищення конкурентоспро-
можності зернового господарства регіону» (08.00.05 – роз-
виток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада 
Д 58.082.03 у Тернопільському національному економічному 
університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львів-
ська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник – Пархо-
мець М. К., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
обліку та економіко-правового забезпечення агропромис-
лового бізнесу (Тернопільський національний економічний 
університет). Опоненти: Панухник О. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки та фінансів (Терно-
пільський національний технічний університет імені Івана Пу-
люя МОН України); Ужва А. М., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри обліку та оподаткування (Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського МОН 
України). (213/8)

Хоча Надія Володимирівна, асистент кафедри обліку і 
аудиту Львівського національного університету імені Івана 
Франка: «Становлення і розвиток облікової системи ма-
лих підприємств» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
58.082.03 у Тернопільському національному економічно-
му університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. 
Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник – 
Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри об-
ліку і аудиту (Львівський національний університет імені Іва-
на Франка). Опоненти: Крутова А. С., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування 
(Харківський державний університет харчування та торгівлі 
МОН України); Кучер С. В., кандидат екон. наук, доцент, до-
цент кафедри обліку і аудиту (Житомирський державний 
технологічний університет МОН України). (214/8)

Тимошенко Карина Віталіївна, старший викладач ка-
федри туризму Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця: «Інвестування розвитку 
людського капіталу промислового підприємства» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 64.055.01 у Харківському 
національному економічному університеті імені Семена 
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Кузнеця МОН України (61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а; 
тел. (057) 702-18-35). Науковий керівник – Малярець Л. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри матема-
тики та економіко-математичних методів (Харківський на-
ціональний економічний університет імені Семена Кузнеця). 
Опоненти: Балан О. С., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри адміністративного менеджменту та проблем 
ринку (Одеський національний політехнічний університет); 
Довбня С. Б., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри економіки та підприємництва імені Т. Г. Беня (Націо-
нальна металургійна академія України). (225/8)

Мілютін Гліб Володимирович, начальник Головного 
управління ДФС в Одеській області: «Визначення напрямів 
модернізації електроенергетики України в умовах структур-
них змін в економіці» (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). На-
уковий керівник – Кизим М. О., доктор екон. наук, профе-
сор, директор (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН 
України). Опоненти: Іляш О. І., доктор екон. наук, професор, 
проректор з наукової та міжнародної діяльності (ПВНЗ «Між-
народний університет фінансів»); Шапошников К. С., доктор 
екон. наук, професор, директор (Причорноморський НДІ 
економіки та інновацій). (252/8)

Гудзь Генріх Олександрович, асистент кафедри страху-
вання, банківської справи та ризик-менеджменту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: «Фор-
мування страхових послуг в аграрному підприємництві» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.350.02 
у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03217, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-
31-80). Науковий керівник – Малік М. Й., доктор екон. наук, 
професор, академік НААН України, завідувач відділу роз-
витку підприємництва та кооперації (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки»). Опоненти: Алескерова Ю. В., доктор екон. наук, 
старший науковий співробітник, доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування (Вінницький національ-
ний аграрний університет МОН України); Жмурко І. В., кан-
дидат екон. наук, доцент кафедри обліку та фінансів (ПВНЗ 
«Хмельницький економічний університет» МОН України). 
(271/8)

Пташник Світлана Андріївна, викладач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Уманського національ-
ного університету садівництва МОН України: «Формування та 
розвиток конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
26.350.01 у ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України 
(03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-
21, 258-31-80). Науковий керівник – Непочатенко О. О., док-
тор екон. наук, професор, ректор (Уманський національний 
університет садівництва МОН України). Опоненти: Охрімен-
ко І. В., доктор екон. наук, професор, проректор з навчальної 

та наукової роботи (Київський кооперативний інститут бізне-
су і права Київської регіональної спілки споживчої коопера-
ції); Забуранна Л. В., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту імені професора Й. С. Завадського 
(Національний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України МОН України). (291/8)

Федорова Наталя Євгенівна, викладач кафедри теоре-
тичної та прикладної економіки ДВНЗ «Український держав-
ний хіміко-технологічний університет» МОН України: «Наука 
як фактор соціально-економічного розвитку суспільства» 
(08.00.01 – економічна теорія та історія економічної дум-
ки). Спецрада Д 08.080.01 у Національному технічному уні-
верситеті «Дніпровська політехніка» МОН України (49005, 
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19; тел. (0562) 47-24-11). 
Науковий керівник – Пилипенко Г. М., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри економіки підприємства (На-
ціональний технічний університет «Дніпровська політехніка» 
МОН України). Опоненти: Прушківська Е. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економіч-
них відносин (Запорізький національний технічний універ-
ситет МОН України); Волошенюк В. В., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної 
політики (Київський національний торговельно-економічний 
університет МОН України). (331/8)

Кармазінова Вікторія Дмитрівна, тимчасово не працює: 
«Управління брендом маркетингового дослідного агентства» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за ви-
дами економічної діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у Київ-
ському національному торговельно-економічному універси-
теті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 
531-49-72). Науковий керівник – Ромат Є. В., доктор наук з 
держ. управління, професор, завідувач кафедри маркетингу 
(Київський національний торговельно-економічний універ-
ситет). Опоненти: Зоріна О. І., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри маркетингу (Український державний уні-
верситет залізничного транспорту МОН України); Шевчен-
ко О. Л., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри мар-
кетингу (ДВНЗ «Київський національний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України). (390/8)

Пенюк Валерія Олександрівна, асистент кафедри ме-
неджменту і туризму Чернівецького торговельно-економіч-
ного інституту Київського національного торговельно-еко-
номічного університету: «Діагностика кадрового потенціалу 
підприємства торгівлі» (08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 26.055.01 у Київському національному торговель-
но-економічному університеті МОН України (02156, м. Київ, 
вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – 
П’ятницька Г. Т, доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту (Київський національний торговель-
но-економічний університет). Опоненти: Шимановська-Діа-
нич Л. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі»); Білорус Т. В., кандидат екон. наук, до-
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цент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвести-
ційної діяльності (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченко МОН України). (391/8)

Саванчук Тетяна Миколаївна, старший викладач кафе-
дри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною 
безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету МОН України: «Формування організаційно-еко-
номічних відносин у процесі матеріально-технічного забез-
печення сільськогосподарських підприємств» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 08.804.01 у Дніпровському 
державному аграрно-економічному університеті МОН Укра-
їни, (49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25; тел. (056) 
373-70-36). Науковий керівник – Плаксієнко В. Я., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського 
обліку (Полтавська державна аграрна академія). Опоненти: 
Олійник О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри фінансів (Харківський національний аграрний універси-
тет імені В. В. Докучаєва); Прус Ю. О., кандидат екон. наук, 
доцент, начальник навчально-наукової частини (Таврійський 
державний агротехнологічний університет). (402/8)

Заднєпровська Ганна Ігорівна, старший викладач кафе-
дри економіки та менеджменту Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна: «Формування та реалізація 
інноваційного потенціалу промисловості України в умовах 
економіки знань» (08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Черні-
гівському національному технологічному університеті МОН 
України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 
66-51-03). Науковий керівник – Прокопенко В. Ю., доктор 
екон. наук, професор, директор (Міжнародний інститут інно-
ваційних освітніх технологій). Опоненти: Ревак І. О., доктор 
екон. наук, доцент, декан факультету управління та еконо-
мічної безпеки (Львівський державний університет внутріш-
ніх справ МВС України); Федоренко А. Є., кандидат екон. 
наук, директор (ТОВ «Софт Індастрі»). (404/8)

Никифорович Олександр Євгенійович, аспірант кафе-
дри теоретичної та прикладної економіки Чернігівського 
національного технологічного університету: «Державне 
регулювання енергоефективності житлово-комунального 
господарства України» (08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством). Спецрада Д 79.051.04 у Чер-
нігівському національному технологічному університеті МОН 
України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 
66-51-03). Науковий керівник – Шкарлет С. М., доктор екон. 
наук, професор, ректор (Чернігівський національний тех-
нологічний університет МОН України). Опоненти: Остафій-
чук Я. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
регіоналістики і туризму (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН Укра-
їни); Ружинська Н. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри 
інтелектуальних, управляючих та обчислювальних систем 
(Університет державної фіскальної служби України ДФС 
України). (405/8)

Підчоса Людмила Василівна, асистент кафедри фінан-
сово-економічної безпеки Чернігівського національного 
технологічного університету: «Реструктуризація бюджетної 
системи як чинник досягнення макрофінансової стабіль-
ності» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
79.051.04 у Чернігівському національному технологічному 
університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 
95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник – Лютий І. О., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). Опоненти: Луніна І. О., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач відділу державних фінансів (ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України»); Буряченко А. Є., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінансів 
(ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України). (406/8)

Мартинів Ірина Костянтинівна, бухгалтер-експерт ТОВ 
«Експертна група «ЕС ЕНД ДІ»: «Облік і аналіз комерціалі-
зації об’єктів інтелектуальної власності» (08.00.09 – бухгал-
терський облік, аналіз та аудит – за видами економічної ді-
яльності). 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 ке-
рівник – Уманців Г. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри обліку та оподаткування (Київський національний 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Леген-
чук С. Ф., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
обліку та аудиту (Житомирський державний технологічний 
університет МОН України); Жураковська І. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Луцький на-
ціональний технологічний університет МОН України). (420/8)

Сологуб Юлія Олегівна, аспірант Інституту агроекології і 
природокористування НААН України: «Еколого-економічний 
механізм збалансованого розвитку лікарського рослинни-
цтва» (08.00.06 – економіка природокористування та охо-
рони навколишнього середовища). Спецрада Д 26.371.02 в 
Інституті агроекології і природокористування НААН України 
(03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 526-23-38). 
Науковий керівник – Дребот О. І., доктор екон. наук, про-
фесор, член-кореспондент НААН України, завідувач відді-
лу інституціонального забезпечення природокористування 
(Інститут агроекології і природокористування НААН Укра-
їни). Опоненти: Лицур І. М., доктор екон. наук, професор, 
провідний науковий співробітник (ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України»); 
Матушевич Н. П., кандидат екон. наук, провідний бухгалтер 
(Відокремлений підрозділ Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України «Боярська лісова до-
слідна станція»). (431/8)

Сотніков Дмитро Анатолійович, заступник начальника 
будівельно-технічного відділу Національного авіаційного уні-
верситету: «Інформаційно-аналітичний механізм управління 
вартістю інвестиційного будівельного проекту» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-



84

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

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 консультант – Бондар О. А., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту 
в будівництві (Київський національний університет будівни-
цтва і архітектури МОН України). Опоненти: Отенко В. І., док-
тор екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи (Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця МОН України); Вагонова О. Г., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри прикладної еконо-
міки (Національний технічний університет «Дніпровська по-
літехніка» МОН України). (444/8)

Сотнікова Ірина Миколаївна, головний бухгалтер ВСП 
«Інститут інноваційної освіти Київського національного уні-
верситету будівництва і архітектури»: «Теоретичне та мето-
дичне забезпечення управління персоналом для підвищен-
ня конкурентоспроможності будівельного підприємства» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за ви-
дами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.03 у Київ-
ському національному університеті будівництва і архітектури 
МОН України (03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31; 
тел. (044) 244-96-37). Науковий консультант – Отенко І. П., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри еконо-
мічного аналізу (Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця МОН України). Опоненти: 
Жарінова А. Г., доктор екон. наук, доцент, в. о. директора 
(Державна науково-технічна бібліотека України МОН Украї-
ни); Малихіна О. М., кандидат екон. наук, доцент, заступник 
начальника Головного управління ДФС у м. Києві. (446/8)

Цифра Тетяна Юріївна, доцент кафедри економіки будів-
ництва Київського національного університету будівництва і 
архітектури: «Формування та оцінка економічної стратегії за-
будовника на ринку житла» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 26.056.03 у Київському національному універси-
теті будівництва і архітектури МОН України (03680, м. Київ, 
Повітрофлотський просп., 31; тел. (044) 244-96-37). Науко-
вий консультант – Беленкова О. Ю., кандидат екон. наук, до-
цент, доцент кафедри економіки будівництва (Київський на-
ціональний університет будівництва і архітектури МОН Укра-
їни). Опоненти: Дикий О. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри міжнародного бізнесу (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН України); 
Загорецька О. Я., кандидат екон. наук, доцент, доцент ка-
федри економіки підприємства та інвестицій (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України). (448/8)

Гіренко Анна Тимофіївна, асистент кафедри міжнарод-
них економічних відносин Донецького національного універ-
ситету імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця: «Інститу-
ційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної 
мережі» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні еко-
номічні відносини). Спецрада Д 26.001.02 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-

їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Мазуренко В. П., кандидат 
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародного 
бізнесу (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Антонюк Л. Л., доктор екон. наук, про-
фесор, проректор з наукової роботи, професор, професор 
кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана»); 
Свірський В. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту (Івано-
Франківський ННІ менеджменту Тернопільського національ-
ного економічного університету МОН України). (467/8)

Козир-Чепурна Марія Анатоліївна, провідний економіст 
ТОВ «Науково-інженерний центр КК «Рейлтрансхолдинг»: 
«Механізми узгодження планів реструктуризації промисло-
вих підприємств» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологіч-
них досліджень НАН України (65044, м. Одеса, Французький 
бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). Науковий керівник – Бур-
кинський Б. В., доктор екон. наук, професор, академік НАН 
України, директор (Інститут проблем ринку та економіко-еко-
логічних досліджень НАН України). Опоненти: Довбня С. Б., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки 
та підприємництва імені Т. Г. Беня (Національна металургійна 
академія України); Ковальов А. І., доктор екон. наук, профе-
сор, проректор з наукової роботи (Одеський національний 
економічний університет). (468/8)

Козловцева Валентина Анатоліївна, асистент кафедри 
менеджменту природоохоронної діяльності Одеського дер-
жавного екологічного університету МОН України: «Органі-
заційно-економічні засади впровадження екологічно чистих 
виробництв в агропромисловій сфері» (08.00.06 – еконо-
міка природокористування та охорони навколишнього се-
редовища). Спецрада Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України (65044, 
м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). На-
уковий керівник – Андрєєва Н. М., доктор екон. наук, стар-
ший науковий співробітник, головний науковий співробітник 
відділу економіко-екологічних проблем приморських регі-
онів (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних до-
сліджень НАН України). Опоненти: Грановська Л. М., доктор 
екон. наук, професор, головний науковий співробітник лабо-
раторії економіки (ДУ «Інститут зрошуваного землеробства 
НААН України»); Мішенін Є. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки 
(Сумський державний університет МОН України). (469/8)

Нікола Світлана Олегівна, старший викладач Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова: «Форму-
вання системи економічного стимулювання природокорис-
тування в умовах екологізації підприємницької діяльності» 
(08.00.06 – економіка природокористування та охорони на-
вколишнього середовища). Спецрада Д 41.177.01 в Інсти-
туті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
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НАН України (65044, м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. 
(048) 722-66-11). Науковий керівник – Садченко О. В., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
та математичного моделювання ринкових процесів (Одесь-
кий національний університет імені І. І. Мечникова). Опонен-
ти: Ілляшенко С. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю 
(Сумський державний університет); Черчик Л. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки). (470/8)

Бондаренко Олена Володимирівна, молодший науко-
вий співробітник відділу розвитку підприємництва Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України: «Основи державного регулювання розвитку техно-
логічного підприємництва в Україні» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада Д 
41.177.02 в Інституті проблем ринку та економіко-екологіч-
них досліджень НАН України (65044, м. Одеса, Французький 
бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). Науковий керівник – Шлаф-
ман Н. Л., доктор екон. наук, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник відділу розвитку підпри-
ємництва (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України). Опоненти: Ляшенко В. І., доктор 
екон. наук, професор, завідувач відділу проблем регулятор-
ної політики та розвитку підприємництва (Інститут економіки 
промисловості НАН України); Крупіна С. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри управління бізнесом (Одесь-
ка національна академія харчових технологій МОН України). 
(471/8)

Крук Юрій Юрійович, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Чорноморської міськради: 
«Економічні засади забезпечення розвитку стивідорної ді-
яльності в Україні» (08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством). Спецрада Д 41.177.02 в Інсти-
туті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України (65044, м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. 
(048) 722-66-11). Науковий керівник – Ільченко С. В., док-
тор екон. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг 
(Інститут проблем ринку та економіко-екологічних дослі-
джень НАН України). Опоненти: Гурнак В. М., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри транспортного права 
та логістики (Національний транспортний університет МОН 
України); Мезіна Л. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри економічної теорії та підприємництва на морсько-
му транспорті (Національний університет «Одеська морська 
академія» МОН України). (474/8)

Науменко Жанна Георгіївна, аспірант Інституту проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: 
«Теоретико-методичні засади зменшення диспропорційності 
розвитку регіонів» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка). Спецрада Д 41.177.02 в Інституті 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 

України (65044, м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. (048) 
722-66-11). Науковий керівник – Лайко О. І., доктор екон. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу міжрегіонального економічного роз-
витку Українського Причорномор’я (Інститут проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України). Опонен-
ти: Сторонянська І. З., доктор екон. наук, професор, заступ-
ник директора з наукової роботи (ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»); Шатало-
ва Л. С., кандидат екон. наук, викладач кафедри економіки, 
права та управління бізнесом (Одеський національний еко-
номічний університет МОН України). (475/8)

Серов Олексій Олегович, провідний інженер відділу 
ринкових механізмів та структур Інституту проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України: «На-
уково-методичне забезпечення реформування ринків по-
слуг з управління житловим фондом» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада Д 
41.177.02 в Інституті проблем ринку та економіко-екологіч-
них досліджень НАН України (65044, м. Одеса, Французький 
бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). Науковий керівник – Ли-
сюк В. М., доктор екон. наук, професор, завідувач відділу 
ринкових механізмів та структур (Інститут проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України). Опоненти: 
Ляшенко В. І., доктор екон. наук, професор, завідувач відді-
лу проблем регуляторної політики та розвитку підприємни-
цтва (Інститут економіки промисловості НАН України); Запо-
рожець Г. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту і адміністрування (Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова МОН 
України). (476/8)

Кочетков Юрій Олексійович, асистент кафедри економіки 
підприємства, маркетингу та економічної теорії Луганського 
національного аграрного університету, м. Харків: «Управлін-
ня землекористуванням сільськогосподарських підприємств 
в умовах глобальних змін навколишнього середовища» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за ви-
дами економічної діяльності). Спецрада К 18.819.03 у Таврій-
ському державному агротехнологічному університеті МОН 
України (72310, м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 
18; тел. (0619) 42-06-18). Науковий керівник – Фірсов Є. О., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту, статистики та економічного аналізу (Луганський на-
ціональний аграрний університет МОН України). Опоненти: 
Ільїн В. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
обліку, контролю та оподаткування агробізнесу (ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана» МОН України); Зось-Кіор М. В., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри менеджменту і логістики 
(Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка МОН України). (477/8)

Рагуліна Надія Вікторівна, молодший науковий співро-
бітник науково-дослідного сектору Донбаської державної 
машинобудівної академії МОН України: «Розвиток інвести-
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ційного механізму державної політики постконфліктного 
відновлення національної економіки» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада Д 
12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії 
МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; 
тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник – Шкрабак І. В., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки 
підприємства (Донбаська державна машинобудівна академія 
МОН України). Опоненти: Білопольський М. Г., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту (ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» МОН 
України); Стрєльніков Р. М., кандидат екон. наук, доцент, 
докторант кафедри обліку, фінансів та економічної безпе-
ки (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
МОН України, м. Покровськ). (480/8)

Тіщенко Єгор Борисович, аспірант кафедри менеджменту 
Донбаської державної машинобудівної академії МОН Украї-
ни: «Розвиток промислового сектору національної економіки 
на основі управління енергозбереженням» (08.00.03 – еконо-
міка та управління національним господарством). Спецрада 
Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній акаде-
мії МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; 
тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник – Тельнова Г. В., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту 
(Донбаська державна машинобудівна академія МОН Украї-
ни). Опоненти: Батченко Л. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу (Київ-
ський національний університет культури і мистецтв Мініс-
терства культури України); Рязанова Н. О., кандидат екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та банків-
ської справи (ДЗ «Луганський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка» МОН України, м. Старобільськ). (481/8)

Уракін Максим Геннадійович, начальник відділу про-
дажів ТОВ «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»: 
«Механізм підвищення результативності зовнішніх держав-
них запозичень в системі забезпечення фінансової безпеки 
держави» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії 
МОН України (84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; 
тел. (0626) 41-68-09). Науковий керівник – Рекова Н. Ю., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки 
підприємства (Донбаська державна машинобудівна академія 
МОН України). Опоненти: Воронкова О. М., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри фінансових ринків (Універ-
ситет державної фіскальної служби України); Марина А. С., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри обліку, фінансів та еко-
номічної безпеки (ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет» МОН України, м. Покровськ). (482/8)

Мартинова Лілія Володимирівна, старший викладач 
кафедри господарського права Східноукраїнського націо-
нального університету імені Володимира Даля: «Управлін-
ня ризиками господарської діяльності на підприємствах 
зернопродуктового підкомплексу» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної ді-

яльності). Спецрада К 18.819.03 у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті МОН України (72310, м. Ме-
літополь, просп. Б. Хмельницького, 18; тел. (0619) 42-06-18). 
Науковий керівник – Нестеренко С. А., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту (Таврійський 
державний агротехнологічний університет МОН України). 
Опоненти: Судомир С. М., доктор екон. наук, доцент, про-
фесор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу 
навчально-науково-інноваційної діяльності (Відокремлений 
підрозділ Національного університету біоресурсів і природо-
користування України «Бережанський агротехнічний інсти-
тут» МОН України); Васильківський Д. М., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відно-
син (Хмельницький національний університет МОН України). 
(496/8)

Ляшенко Павло Андрійович, аспірант Інституту економі-
ко-правових досліджень НАН України: «Управління еконо-
мічним розвитком регіону на засадах протидії загрозам його 
соціальній безпеці» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка). Спецрада Д 29.051.01 у Східно-
українському національному університеті імені Володимира 
Даля МОН України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Цен-
тральний, 59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник – 
Бойченко Е. Б., доктор екон. наук, доцент, старший науко-
вий співробітник (Інститут економіко-правових досліджень 
НАН України). Опоненти: Іртищева І. О., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту (Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова); 
Мельникова О. А., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри економіки підприємств (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»). (517/8)

Іванков Володимир Миколайович, генеральний дирек-
тор ТОВ «Аудиторська фірма «СОВА»: «Управлінський облік 
інноваційної діяльності підприємств» (08.00.09 – бухгалтер-
ський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяль-
ності). Спецрада Д 14.052.01 у Житомирському державному 
технологічному університеті МОН України (10005, м. Жито-
мир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий 
керівник – Кузьмінський Ю. А., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри бухгалтерського обліку (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України). Опоненти: Лучко М. Р., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі 
економіки та сфері послуг (Тернопільський національний 
економічний університет МОН України); Ксендзук В. В., кан-
дидат екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин (Житомирський державний технологічний універ-
ситет МОН України). (559/8)

Ярема Ігор Іванович, директор ДП «Самбірське лісове 
господарство»: «Організаційно-економічні засади еколо-
гоорієнтованого розвитку лісового господарства регіону» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна еко-
номіка). Спецрада Д 35.154.01 у ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (79026, 
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м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-71-68). На-
уковий керівник – Фурдичко О. І., доктор екон. наук, про-
фесор, академік НААН України, директор (Інститут агро-
екології і природокористування НААН України). Опоненти: 
Ступень М. Г., доктор екон. наук, професор, декан земле-
впорядного факультету (Львівський національний аграрний 
університет МОН України); Сахарнацька Л. І., кандидат екон. 
наук, старший науковий співробітник (Закарпатський регіо-
нальний центр соціально-економічних і гуманітарних дослі-
джень НАН України). (591/8)

Рябєв Антон Анатолійович, старший викладач кафедри 
туризму і готельного господарства Харківського національ-
ного університету міського господарства імені О. М. Беке-
това: «Формування складових стратегії розвитку туризму в 
регіонах України» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – 
Писаревський І. М., доктор екон. наук, професор, декан фа-
культету менеджменту (Харківський національний універси-
тет міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: 
Папп В. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
туризму і рекреації (Мукачівський державний університет); 
Красноносова О. М., кандидат екон. наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу макроекономічної політики та 
регіонального розвитку (НДЦ індустріальних проблем роз-
витку НАН України). (631/8)

Лакіза Вікторія Володимирівна, старший викладач ка-
федри менеджменту і міжнародного підприємництва На-
ціонального університету «Львівська політехніка»: «Регу-
лювання виробничо-господарської діяльності підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за ви-
дами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Націо-
нальному університеті «Львівська політехніка» МОН України 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). 
Науковий керівник – Кузьмін О. Є., доктор екон. наук, про-
фесор, директор ННІ економіки і менеджменту (Національ-
ний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: Батчен-
ко Л. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
готельно-ресторанного бізнесу (Київський національний 
університет культури і мистецтв МОН України); Гук О. В., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 
(Національний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). 
(633/8)

Стельмах Христина Петрівна, асистент кафедри ме-
неджменту і міжнародного підприємництва Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Модернізація основ-
них засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за ви-
дами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 у Націо-
нальному університеті «Львівська політехніка» МОН України 
(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). 

Науковий керівник – Пирог О. В., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного під-
приємництва (Національний університет «Львівська політех-
ніка»). Опоненти: Демчук Н. І., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри фінансів та банківської справи (Дніпров-
ський державний аграрно-економічний університет МОН 
України); Карпінський Б. А., кандидат екон. наук, професор, 
професор кафедри економіки та менеджменту (Львівський 
національний університет імені Івана Франка МОН України). 
(634/8)

Кравченко Тетяна Іванівна, начальник відділу прода-
жу ДП «Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління 
«ЛІФТ-3»: «Організаційно-економічний механізм управлін-
ня процесом просування інноваційної продукції на ринок» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 44.877.01 у 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі» (36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3; тел. (0532) 50-
91-70). Науковий керівник – Лисенко Ю. Г., доктор екон. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор 
ННІ інноваційних технологій управління (ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»). Опоненти: 
Храпкіна В. В., доктор екон. наук, професор, перший про-
ректор (ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»); 
Коровіна О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту та публічного адміністрування (Криворізький 
економічний інститут ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана»). (635/8)

Горбунов Олександр Володимирович, народний депутат 
України: «Бюджетний менеджмент в системі державного ре-
гулювання економіки» (08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством). Спецрада К 23.073.03 у Цен-
тральноукраїнському національному технічному університеті 
МОН України (25006, м. Кропивницький, просп. Університет-
ський, 8; тел. (0522) 55-92-34). Науковий керівник – Левчен-
ко О. М., доктор екон. наук, професор, проректор з науко-
вої роботи (Центральноукраїнський національний технічний 
університет МОН України). Опоненти: Лісовий А. В., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри аудиту та еконо-
мічного аналізу (Національний університет державної фіс-
кальної служби України); Мельник М. І., доктор екон. наук, 
професор, завідувач сектору просторового розвитку (ДУ «Ін-
ститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України»). (637/8)

Левандовська Наталія Іванівна, старший викладач ка-
федри фінансів та менеджменту Кіровоградського інституту 
розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»: «Компенсаційний механізм під-
вищення ефективності праці персоналу підприємств з ви-
робництва будівельних матеріалів» (08.00.07 – демографія, 
економіка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада К 
23.073.03 у Центральноукраїнському національному техніч-
ному університеті МОН України (25006, м. Кропивницький, 
просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34). Науковий 
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керівник – Малаховський Ю. В., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної ді-
яльності (Центральноукраїнський національний технічний 
університет МОН України). Опоненти: Лутай Л. А., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Ін-
ститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості Укра-
їни Мінсоцполітики України); Сергійчук С. І., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту (Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН 
України). (638/8)

Жусь Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри 
економіки та підприємництва Одеської державної академії 
будівництва та архітектури: «Організаційно-економічні за-
сади інтеграції підприємств будівельної сфери» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 41.177.01 в Інституті проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
(65044, м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. (048) 722-
66-11). Науковий керівник – Ракицька С. О., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури). 
Опоненти: Іванов Ю. Б., доктор екон. наук, професор, за-
ступник директора з наукової роботи (НДЦ індустріальних 
проблем розвитку НАН України); Шлафман Н. Л., доктор 
екон. наук, старший науковий співробітник, провідний науко-
вий співробітник відділу розвитку підприємництва (Інститут 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України). (663/8)

Стаднік Вікторія Григорівна, старший викладач кафедри 
менеджменту і маркетингу Одеського національного мор-
ського університету: «Теоретико-методичні основи оцін-
ки якості послуг транспортно-експедиторських компаній» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 у Кла-
сичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 70-б; тел. (061) 220-58-63). Науковий керів-
ник – Москвіченко І. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і маркетингу (Одеський національний 
морський університет). Опоненти: Храпкіна В. В., доктор 
екон. наук, професор, перший проректор (ВНЗ «Київський 
університет ринкових відносин»); Мінакова С. М., доктор 
екон. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу 
ринку транспортних послуг (Інститут проблем ринку та еко-
номіко-екологічних досліджень НАН України). (676/8)

Остапчук Вікторія Олександрівна, заступник міського го-
лови з питань діяльності виконавчих органів Тернопільської 
міськради: «Фінансова децентралізація в контексті розвитку 
територій» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
58.082.01 у Тернопільському національному економічному 
університеті МОН України (46009, м. Тернопіль, вул. Львів-
ська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Крисо-
ватий А. І., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
податків та фіскальної політики, ректор (Тернопільський 
національний економічний університет). Опоненти: Буря-

ченко А. Є., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
фінансів (ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Остріщен-
ко Ю. В., кандидат екон. наук, фінансовий менеджер Про-
ектного офісу секторальної децентралізації Проекту EDGE 
Кабінету Міністрів України. (681/8)

Погріщук Олег Борисович, аспірант кафедри економіки 
підприємств і корпорацій Тернопільського національного 
економічного університету: «Інвестиційне забезпечення 
інноваційно-інтенсивного розвитку садівництва України» 
(08.00.03 – економіка та управління національним господар-
ством). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національ-
ному економічному університеті МОН України (46009, м. Тер-
нопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий 
керівник – Мельник В. І., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри економіки підприємств і корпорацій (Він-
ницький ННІ економіки Тернопільського національного еко-
номічного університету). Опоненти: Єрмаков О. Ю., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки праці та 
соціального розвитку (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України МОН України); Мельник О. І., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування (Миколаївський національний аграр-
ний університет МОН України). (682/8)

Павлова Ірина Олександрівна, асистент кафедри обліку 
та аудиту Одеської національної академії харчових техноло-
гій: «Соціально-економічні та психологічні засади брендингу 
сільських територій Південного регіону» (08.00.05 – розви-
ток 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 керівник – Лагодієнко В. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетин-
гу, підприємництва і торгівлі (Одеська національна акаде-
мія харчових технологій МОН України). Опоненти: Борщев-
ський В. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
управління та організаційного розвитку (Український като-
лицький університет МОН України); Пепчук С. М., кандидат 
екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики та мар-
кетингу (Черкаський державний технологічний університет 
МОН України). (703/8)

Алнаімат Мохаммад Ахмад Салех, аспірант кафедри об-
ліку та оподаткування Національного університету біоресур-
сів і природокористування України: «Облік і аналіз фінансо-
вих результатів підприємств України і Йорданії» (08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада К 26.004.17 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Лазаришина І. Д., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри обліку та оподат-
кування (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України). Опоненти: Гуцаленко Л. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри аудиту та державного 
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контролю (Вінницький національний аграрний університет); 
Колумбет О. П., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
обліку і оподаткування (Державний університет інфраструк-
тури та технологій). (705/8)

Рябенко Леся Михайлівна, асистент кафедри статистики 
та економічного аналізу Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України: «Обліково-аналітичне 
забезпечення управління стратегічним розвитком сільсько-
господарських підприємств» (08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 
Спецрада К 26.004.17 у Національному університеті біоре-
сурсів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). На-
уковий керівник – Савчук В. К., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри статистики та економічного аналізу (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористування 
України). Опоненти: Лаговська О. А., доктор екон. наук, про-
фесор, декан факультету обліку і фінансів (Житомирський 
державний технологічний університет); Криштопа І. І., док-
тор екон. наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського 
обліку (ДВНЗ «Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана»). (710/8)

Оліховський Володимир Ярославович, аспірант кафедри 
обліку та аналізу Національного університету «Львівська по-
літехніка»: «Методи та інструменти податкового планування 
в системі менеджменту підприємства» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 35.052.03 у Національному універси-
теті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-10). Науковий керів-
ник – Загородній А. Г., кандидат екон. наук, професор, про-
фесор кафедри обліку та аналізу (Національний університет 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Іванов Ю. Б., доктор 
екон. наук, професор, заступник директора з наукової ро-
боти (НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України); 
Рева Т. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
грошового обігу та банківської справи (Університет митної 
справи та фінансів МОН України). (711/8)

Децик Ольга Ігорівна, викладач кафедри економіки під-
приємств та інформаційних технологій ПВНЗ «Львівський 
університет бізнесу та права»: «Фінансове забезпечення ін-
вестиційної діяльності суб’єктів підприємництва» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еконо-
мічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 у ПВНЗ «Львівський 
університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпар-
ківська, 99; тел. (0322) 92-87-08, 92-87-06). Науковий керів-
ник – Васьківська К. В., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри фінансів суб’єктів господарювання (Львівський 
національний університет імені Івана Франка МОН України). 
Опоненти: Кузьмак О. І., доктор екон. наук, доцент, дирек-
тор (Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»); 
Райтер Н. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
статистики та аналізу (Львівський національний аграрний 
університет МОН України). (720/8)

Кукош Максим Сергійович, провідний інженер відді-
лу міжрегіонального економічного розвитку Українського 
Причорномор’я Інституту проблем ринку та економіко-еко-
логічних досліджень НАН України: «Теоретико-методичні 
підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіону в умо-
вах децентралізації» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил 
і регіональна економіка). Спецрада Д 41.177.02 в Інституті 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України (65044, м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. (048) 
722-66-11). Науковий керівник – Осипов В. М., доктор екон. 
наук, старший науковий співробітник відділу міжрегіональ-
ного економічного розвитку Українського Причорномор’я 
(Інститут проблем ринку та економіко-екологічних дослі-
джень НАН України). Опоненти: Монастирський Г. Л., док-
тор екон. наук, професор, директор Наукового інституту 
управління проектами, радник ректора, професор кафедри 
менеджменту та публічного управління (Тернопільський на-
ціональний економічний університет МОН України); Лагоді-
єнко В. В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
маркетингу, підприємництва і торгівлі (Одеська національна 
академія харчових технологій МОН України). (732/8)

Котко Яна Миколаївна, асистент кафедри підприємни-
цтва, торгівлі та біржової діяльності Харківського націо-
нального технічного університету сільського господарства 
імені Петра Василенка: «Управління соціально-економічним 
розвитком підприємств з вирощування високотрудоємних 
сільськогосподарських культур» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної діяль-
ності). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства імені Петра 
Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 
44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Левкіна Р. В., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри підприємни-
цтва, торгівлі та біржової діяльності (Харківський національ-
ний технічний університет сільського господарства імені Пе-
тра Василенка). Опоненти: Наумов О. Б., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу 
(Херсонський національний технічний університет); Ніцен-
ко В. С., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри бух-
галтерського обліку, аналізу та аудиту (Одеський національ-
ний університет імені І. І. Мечникова). (733/8)

Ротань Наталія Вікторівна, старший викладач кафедри 
природничо-наукової підготовки Одеського національного 
політехнічного університету: «Управління розвитком інте-
лектуального капіталу підприємств» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної ді-
яльності). Спецрада Д 64.832.02 у Харківському національ-
ному технічному університеті сільського господарства імені 
Петра Василенка МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчев-
ських, 44; тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник – Комлі-
ченко О. О., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри 
природничо-наукової підготовки (Одеський національний 
політехнічний університет). Опоненти: Язлюк Б. О., доктор 
екон. наук, професор, декан факультету аграрної економіки 
і менеджменту (Тернопільський національний економічний 
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університет); Ігнатенко М. М., доктор екон. наук, доцент, за-
відувач кафедри економіки підприємства (Переяслав-Хмель-
ницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди). (734/8)

Сегеда Ірина Василівна, старший викладач кафедри 
туризму і готельного господарства Харківського національ-
ного університету міського господарства імені О. М. Беке-
това: «Організаційне забезпечення управління готельним 
господарством регіону» (08.00.05 – розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – 
Писаревський І. М., доктор екон. наук, професор, декан фа-
культету менеджменту (Харківський національний універси-
тет міського господарства імені О. М. Бекетова). Опоненти: 
Ґудзь П. В., доктор екон. наук, професор, директор Еконо-
міко-гуманітарного інституту (Запорізький національний 
технічний університет); Красноносова О. М., кандидат екон. 
наук, доцент, старший науковий співробітник відділу макро-
економічної політики та регіонального розвитку (НДЦ інду-
стріальних проблем розвитку НАН України). (736/8)

Устьян Олександр Юрійович, тимчасово не працює: 
«Клієнтоорієнтований маркетинг підприємств сфери роз-
ваг і відпочинку» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 44.877.01 у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» (36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3; тел. 
(0532) 50-91-70). Науковий керівник – Юрко І. В., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри комерційної діяльності 
та підприємництва (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі»). Опоненти: Ковальчук С. В., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і 
торговельного підприємництва (Хмельницький національ-
ний університет); Іванечко Н. Р., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри маркетингу (Тернопільський національний 
економічний університет). (750/8)

Циганчук Роман Олегович, науковий співробітник експе-
риментальної лабораторії науково-дослідної частини ДВНЗ 
«Університет банківської справи»: «Моделювання періодич-
них процесів в економіці» (08.00.11 – математичні методи, 
моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада 
Д 44.877.02 у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» (36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3; тел. 
(0532) 50-91-70). Науковий керівник – Білий Л. А., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри природничо-ма-
тематичних дисциплін та інформаційних технологій (Львів-
ський інститут економіки і туризму МОН України). Опоненти: 
Колєчкіна Л. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри документознавства та інформаційної діяльності в 
економічних системах (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі»); Удачина К. О., кандидат екон. 
наук, асистент кафедри економічної інформатики (Націо-
нальна металургійна академія України МОН України). (752/8)

Яковчук Анастасія Миколаївна, бухгалтер ПВНЗ «Між-
народний економіко-гуманітарний університет імені акаде-
міка Степана Дем’янчука»: «Управління змінами як інстру-
мент забезпечення стратегічної стійкості машинобудівних 
підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний уні-
верситет» МОН України (87500, м. Маріуполь, вул. Універси-
тетська, 7; тел. (0629) 44-63-13). Науковий керівник – Бело-
польський М. Г., доктор екон. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри обліку та 
аудиту (ДВНЗ «Приазовський державний технічний універ-
ситет» МОН України). Опоненти: Горошкова Л. А., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри підприємництва, ме-
неджменту організацій та логістики (Запорізький національ-
ний університет МОН України); Чукурна О. П., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри маркетингу (Одеський національний 
політехнічний університет МОН України). (774/8)

Костюк Богдан Володимирович, головний державний 
ревізор-інспектор управління аудиту у сфері матеріаль-
ного виробництва Головного управління ДФС у м. Києві: 
«Податковий аудит діяльності суб’єктів господарювання» 
(08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у Київському 
національному торговельно-економічному університеті МОН 
України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). 
Науковий керівник – Симоненко В. К., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри фінансового аналізу та аудиту 
(Київський національний торговельно-економічний універ-
ситет). Опоненти: Остап’юк Н. А., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри обліку і оподаткування (ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України); Артюх О. В., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (Одеський 
національний економічний університет МОН України). (776/8)

Мисюк Вікторія Олександрівна, аспірант кафедри фі-
нансового аналізу та аудиту Київського національного тор-
говельно-економічного університету: «Облік та аудит витрат 
на маркетингові комунікації підприємства» (08.00.09 – бух-
галтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.055.01 у Київському національ-
ному торговельно-економічному університеті МОН України 
(02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науко-
вий керівник – Назарова К. О., доктор екон. наук, доцент, за-
відувач кафедри фінансового аналізу та аудиту (Київський 
національний торговельно-економічний університет). Опо-
ненти: Реслер М. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри обліку і оподаткування та маркетингу (Мукачівський 
державний університет МОН України); Гавриловський О. С., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного 
обліку і аудиту (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). (777/8)

Ріпа Тетяна Вікторівна, аспірант кафедри фінансового 
аналізу та аудиту Київського національного торговельно-
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економічного університету: «Аналіз і аудит конкурентоспро-
можності підприємств торгівлі» (08.00.09 – бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торго-
вельно-економічному університеті МОН України (02156, 
м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). Науковий керів-
ник – Барабаш Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент ка-
федри фінансового аналізу та аудиту (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет). Опоненти: Пара-
сій-Вергуненко І. М., доктор екон. наук, професор кафедри 
обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного 
аналізу (ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» МОН України); Харинович-
Яворська Д. О., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
бухгалтерського обліку і оподаткування (Київський коопера-
тивний інститут бізнесу і права). (780/8)

Трокоз Юрій Володимирович, провідний фахівець На-
ціонального університету біоресурсів і природокористуван-
ня України: «Функціонування ринку конкурентоспроможної 
агропродовольчої продукції в умовах європейської інтеграції 
України» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 26.004.01 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України 
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. 
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Кваша С. М., доктор 
екон. наук, професор, академік НААН України, проректор 
з навчальної і виховної роботи (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). Опоненти: Зін-
чук Т. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин та європейської інтегра-
ції (Житомирський національний агроекологічний універси-
тет); Пугачевська К. С., кандидат екон. наук, старший викла-
дач кафедри міжнародних економічних відносин (Київський 
національний торговельно-економічний університет). (818/8)

Шинкар Світлана Миколаївна, викладач Калуського ко-
леджу економіки, права та інформаційних технологій Івано-
Франківського національного технічного університету нафти 
і газу: «Організаційно-економічний механізм забезпечення 
економічної безпеки промислових підприємств» (21.04.02 – 
економічна безпека суб’єктів господарської діяльності). 
Спецрада Д 35.725.04 у Львівському державному університе-
ті внутрішніх справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Горо-
доцька, 26; тел. (032) 295-47-74). Науковий керівник – Штан-
грет А. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування 
(Українська академія друкарства). Опоненти: Кавун С. В., 
доктор екон. наук, професор, ректор (ПВНЗ «Харківський 
технологічний університет» «ШАГ»); Гнилицька Л. В., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри бухгалтерського 
обліку (ДВНЗ «Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана»). (819/8)

Бублик Ліля Ярославівна, аспірант кафедри фінансів, 
кредиту та страхування Львівського торговельно-економіч-
ного університету Центральної спілки споживчих товариств 

України: «Організаційно-економічний механізм державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчо-
му ринку України» (08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством). Спецрада Д 35.840.01 у Львів-
ському торговельно-економічному університеті Центральної 
спілки споживчих товариств України (79005, м. Львів, вул. 
М. Туган-Барановського, 10; тел. 275-65-50). Науковий ке-
рівник – Мицак О. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри фінансів, кредиту та страхування (Львівський тор-
говельно-економічний університет Центральної спілки спо-
живчих товариств України). Опоненти: Івасів І. Б., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри банківської спра-
ви (ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» МОН України); Попадинець Н. М., 
кандидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу 
регіональної економічної політики (ДУ «Інститут регіональ-
них досліджень імені М. І. Долішнього» НАН України). (820/8)

Грищук Діана Валеріївна, аспірант кафедри фінансів, 
кредиту та страхування Львівського торговельно-економіч-
ного університету Центральної спілки споживчих товариств 
України: «Формування процесно-орієнтованої системи 
управління на підприємствах роздрібної торгівлі» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському 
торговельно-економічному університеті Центральної спілки 
споживчих товариств України (79005, м. Львів, вул. М. Туган-
Барановського, 10; тел. 275-65-50). Науковий керівник – Ва-
сильців Т. Г., доктор екон. наук, професор, заступник дирек-
тора (Регіональна філія Національного інституту стратегічних 
досліджень у м. Львові). Опоненти: Гавловська Н. І., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту, адмі-
ністрування та готельно-ресторанної справи (Хмельницький 
національний університет МОН України); Гелей Л. О., канди-
дат екон. наук, доцент кафедри обліку і фінансів (Львівський 
інститут економіки і туризму МОН України). (821/8)

Олексин Соломія Мирославівна, аспірант кафедри під-
приємництва, торгівлі та логістики Львівського торговель-
но-економічного університету Центральної спілки споживчих 
товариств України: «Засади розвитку реінжинірингу бізнес-
процесів підприємств оптової торгівлі» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної діяль-
ності). Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-еко-
номічному університеті Центральної спілки споживчих това-
риств України (79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 
10; тел. 275-65-50). Науковий керівник – Міщук І. П., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, 
торгівлі та логістики (Львівський торговельно-економічний 
університет Центральної спілки споживчих товариств Украї-
ни). Опоненти: Безпарточний М. Г., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри економіки і маркетингу (Національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут» МОН України); Белей О. І., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та інформа-
ційних технологій (Львівський навчально-науковий інститут 
ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України). (822/8)
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Кірев Олег Васильович, завідувач лабораторії кафедри 
обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політех-
нічного університету: «Формування бізнес-комунікацій 
інноваційно-активного підприємства в умовах інформати-
зації економіки» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 41.052.10 в Одеському національному політехніч-
ному університеті МОН України (65044, м. Одеса, просп. 
Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-31). Науковий керівник – 
Філиппова С. В., доктор екон. наук, професор, директор 
Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій 
(Одеський національний політехнічний університет МОН 
України). Опоненти: Шпак Н. О., доктор екон. наук, про-
фесор, професор кафедри менеджменту і міжнародного 
підприємництва (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України); Шарко М. В., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприєм-
ництва (Херсонський національний технічний університет 
МОН України). (823/8)

Нестеренко Ольга Володимирівна, аспірант кафедри ме-
неджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності 
Одеського національного політехнічного університету: «За-
лучення інвестицій інноваційно-активним підприємством 
на засадах управління ризиками» (08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами – за видами економічної діяль-
ності). Спецрада Д 41.052.10 в Одеському національному 
політехнічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, 
просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-31). Науковий керів-
ник – Ковтуненко К. В., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інновацій-
ної діяльності (Одеський національний політехнічний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Косенко О. П., доктор екон. 
наук, професор, професор кафедри економіки та маркетин-
гу (Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут» МОН України); Шипуліна Ю. С., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та управлін-
ня інноваційною діяльністю (Сумський державний універси-
тет МОН України). (824/8)

Бібікова Неля Олександрівна, асистент кафедри ме-
неджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 
Ужгородського торговельно-економічного інституту Київ-
ського національного торговельно-економічного універси-
тету МОН України: «Теоретико-методичні засади розвитку 
регіональних обслуговуючих кооперативів зернового рин-
ку» (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка). Спецрада Д 41.177.02 в Інституті проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень НАН України (65044, 
м. Одеса, Французький бульв., 29; тел. (048) 722-66-11). 
Науковий керівник – Нікішина О. В., доктор екон. наук, стар-
ший науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу ринкових механізмів та структур (Інститут проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН Украї-
ни). Опоненти: Малік М. Й., доктор екон. наук, професор, 
академік НААН України, головний науковий співробітник 
відділу підприємництва, кооперації і агропромислової інте-

грації (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України); 
Дідур Г. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту (Одеський державний аграрний університет 
МОН України). (825/8)

Мастюк Дмитро Олегович, менеджер з зовнішньоеконо-
мічної діяльності ТОВ «РФА ЕКОТРЕЙД»: «Управління струк-
турою капіталу енергогенеруючих акціонерних товариств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.002.23 у 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Украї-
ни (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-
62). Науковий керівник – Круш П. В., кандидат екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва 
(Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: 
Брюховецька Н. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач 
відділу проблем економіки підприємств (Інститут економіки 
промисловості НАН України); Шевчук Н. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств (ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана»). (851/8)

Кірова Марина Олександрівна, заступник начальника 
управління – начальник відділу фінансів охорони здоров’я, 
соціального забезпечення та програм соціального управ-
ління фінансів місцевих органів влади та окремих галузей 
невиробничої сфери департаменту фінансів Донецької 
облдержадміністрації, м. Краматорськ: «Інституціональне 
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності міського 
населення» (08.00.06 – економіка природокористування та 
охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 26.004.20 
у Національному університеті біоресурсів і природокорис-
тування України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Тре-
тяк А. М., доктор екон. наук, професор, директор ННІ еконо-
міки та екології природокористування (Державна екологічна 
академія післядипломної освіти та управління). Опоненти: 
Рогач С. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економіки підприємства імені І. Н. Романенка (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); Са-
каль О. І., кандидат екон. наук, старший науковий співробіт-
ник, старший науковий співробітник відділу проблем еконо-
міки земельних і лісових ресурсів (ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України»). 
(874/8)

Краснолуцький Олександр Васильович, директор де-
партаменту землеустрою, використання та охорони земель 
Держслужби України з питань геодезії, картографії та када-
стру: «Еколого-економічна ефективність використання зе-
мельних ресурсів корпоративними сільськогосподарськими 
підприємствами» (08.00.06 – економіка природокористу-
вання та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 
26.004.20 у Національному університеті біоресурсів і приро-
докористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. 
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Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керів-
ник – Мартин А. Г., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафе-
дри землевпорядного проектування (Національний універси-
тет біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Добряк Д. С., доктор екон. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, головний науковий співробітник лабораторії 
екологічного менеджменту (Інститут агроекології і природо-
користування НААН України); Ступень Р. М., кандидат екон. 
наук, в. о. доцента кафедри землеустрою (Львівський націо-
нальний аграрний університет). (875/8)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Нівня Ганна Олександрівна, журналіст ТОВ «Інформа-

ційне агентство «Медіа-Інформ»»: «Ритуал як символічна 
форма соціальної комунікації» (09.00.03 – соціальна філо-
софія та філософія історії). Спецрада Д 41.053.02 у ДЗ «Пів-
денноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. 
Старопортофранківська, 26; тел. (0482) 732-09-52). Науко-
вий керівник – Мисик І. Г., доктор філософ. наук, професор. 
Опоненти: Ільїн В. В., доктор філософ. наук, професор, про-
фесор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки 
(Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка); Голубович І. В., доктор філософ. наук, професор ка-
федри філософії та основ загальногуманітарного знання 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). 
(126/8)

Олексин Ігор Ярославович, викладач кафедри соціаль-
но-гуманітарних дисциплін Національного університету фі-
зичного виховання і спорту України: «Аксіологічні аспекти 
спортивної діяльності: соціально-філософський аналіз» 
(09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). 
Спецрада К 14.053.02 у Житомирському державному уні-
верситеті імені Івана Франка МОН України (10008, м. Жи-
томир, вул. Велика Бердичівська, 40; тел. (412) 37-27-63). 
Науковий керівник – Пінчук Є. А., доктор філософ. наук, 
професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дис-
циплін (Національний університет фізичного виховання і 
спорту України). Опоненти: Баранівський В. Ф., доктор фі-
лософ. наук, професор, завідувач кафедри соціально-гу-
манітарних дисциплін та іноземних мов (ВНЗ «Національна 
академія управління»); Власенко Ф. П., кандидат філософ. 
наук, доцент кафедри філософії гуманітарних наук (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
(314/8)

Сабадуха Марина Володимирівна, тимчасово не пра-
цює: «Соціальна справедливість як підґрунтя формування 
громадянського суспільства: соціально-філософський ана-
ліз» (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). 
Спецрада К 14.053.02 у Житомирському державному уні-
верситеті імені Івана Франка МОН України (10008, м. Жи-
томир, вул. Велика Бердичівська, 40; тел. (0412) 37-27-63). 
Науковий керівник – Козловець М. А., доктор філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри філософії (Житомир-
ський державний університет імені Івана Франка). Опонен-

ти: Пасько Я. І., доктор філософ. наук, професор, профе-
сор кафедри філософії (Київський університет імені Бори-
са Грінченка); Приятельчук А. О., кандидат філософ. наук, 
професор, завідувач кафедри філософії гуманітарних наук 
(Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка). (315/8)

Севастьянів Уляна Петрівна, асистент кафедри філосо-
фії та педагогіки Львівського національного університету ве-
теринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: 
«Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релі-
гійності сучасної людини» (09.00.11 – релігієзнавство). Спец-
рада К 14.053.02 у Житомирському державному університеті 
імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. 
Велика Бердичівська, 40; тел. (0412) 37-27-63). Науковий 
керівник – Стеценко В. І., кандидат філософ. наук, доцент 
кафедри теорії та історії культури (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Шугаєва Л. М., 
доктор філософ. наук, професор, завідувач кафедри філо-
софії (Рівненський державний гуманітарний університет); 
Колібан О. О., кандидат філософ. наук, асистент кафедри 
релігієзнавства (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (316/8)

Тацюн Радислав Іванович, старший науковий співробіт-
ник Центру дослідження релігії Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова: «Роль наративної те-
ології в теорії та практиці примирення в Україні» (09.00.14 – 
богослов’я). Спецрада Д 26.053.21 у Національному педаго-
гічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науко-
вий керівник – Степанова О. А., доктор культурології, доцент, 
завідувач кафедри менеджменту туризму (Відкритий міжна-
родний університет розвитку людини «Україна»). Опоненти: 
Таранов С. В., доктор філософ. наук, доцент, заступник ди-
ректора Центру гуманітарної освіти НАН України; Філонен-
ко О. С., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри 
теорії культури і філософії науки (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (576/8)

Савчин Галина Віталіївна, старший викладач кафедри 
культурології та мистецької освіти Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка: 
«Соціально-філософський аналіз категорії “синестезія”» 
(09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії). Спец-
рада Д 26.053.16 у Дрогобицькому державному педагогіч-
ному університеті імені Івана Франка МОН України (82100, 
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 1-04-74). 
Науковий керівник – Дротенко В. І., кандидат філософ. наук, 
доцент, доцент кафедри культурології та мистецької освіти 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Андрущенко Т. І., доктор філо-
соф. наук, професор, професор кафедри суспільних наук 
(Національна музична академія імені П. І. Чайковського); Лі-
пін М. В., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри 
філософських та соціальних наук (Київський національний 
торговельно-економічний університет). (773/8)
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Войтків Олег Михайлович, провідний спеціаліст Інститу-

ту франкознавства Львівського національного університету 
імені Івана Франка: «Художня концепція героя в романі Івана 
Франка “Лель і Полель”» (10.01.01 – українська література). 
Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному універ-
ситеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-02). Науковий ке-
рівник – Пилипчук С. М., доктор філол. наук, доцент кафе-
дри української фольклористики імені академіка Філарета 
Колесси (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). Опоненти: Голод Р. Б., доктор філол. наук, про-
фесор, декан факультету філології (Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника); Швець А. І., 
кандидат філол. наук, старший науковий співробітник, за-
ступник директора з наукової роботи (Інститут Івана Франка 
НАН України). (5/8)

Шостак Ольга Олександрівна, методист І категорії на-
вчально-методичного відділу Рівненського державного гу-
манітарного університету: «“Еміграційний” текст Івана Фран-
ка» (10.01.06 – теорія літератури). Спецрада Д 35.051.13 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка 
МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. 
(032) 260-34-02). Науковий керівник – Гнатюк М. І., доктор 
філол. наук, професор кафедри теорії літератури та порів-
няльного літературознавства (Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка). Опоненти: Бунчук Б. І., доктор 
філол. наук, професор кафедри української літератури, де-
кан філологічного факультету (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича); Левчук Т. П., кандидат 
філол. наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної 
літератури (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки). (6/8)

Сидоренко Леся Іванівна, викладач кафедри української 
мови та культури Навчально-наукового гуманітарного інститу-
ту Національного авіаційного університету: «Поетика сучасної 
української метадрами» (10.01.01 – українська література). 
Спецрада Д 26.133.03 у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; 
тел. 272-19-02). Науковий керівник – Бровко О. О., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри української літера-
тури і компаративістики (Київський університет імені Бориса 
Грінченка). Опоненти: Когут О. В., доктор філол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри філології та перекладу (Івано-Фран-
ківський національний технічний університет нафти і газу); 
Цокол О. О., кандидат філол. наук, завідувач кабінету ІТА «ЮН-
ПРЕС» (Київський палац дітей та юнацтва). (87/8)

Цепкало Тетяна Олександрівна, викладач кафедри 
української літератури Херсонського державного універси-
тету: «Міфологема місяця в українській поезії XX століття» 
(10.01.01 – українська література). Спецрада Д 26.133.03 
у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. 272-19-02). 
Науковий керівник – Демченко А. В., кандидат філол. наук, 

доцент, завідувач кафедри української літератури (Херсон-
ський державний університет). Опоненти: Турган О. Д., док-
тор філол. наук, професор, завідувач кафедри культуроло-
гії та українознавства (Запорізький державний медичний 
університет); Поляруш Н. С., кандидат філол. наук, доцент, 
завідувач кафедри української літератури (Вінницький дер-
жавний педагогічний університет імені Михайла Коцюбин-
ського). (88/8)

Каціон Ірина Олександрівна, викладач кафедри тюркської 
філології Київського національного лінгвістичного універси-
тету: «Семантичні особливості вербалізації концептів ЖИТТЯ 
і СМЕРТЬ у турецькій мовній картині світу» (10.02.13 – мови 
народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Ав-
стралії). Спецрада Д 26.001.50 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Сорокін С. В., кандидат філол. наук, 
доцент, професор кафедри тюркської філології (Київський 
національний лінгвістичний університет). Опоненти: Карпен-
ко О. Ю., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
граматики англійської мови (Одеський національний універ-
ситет імені І. І. Мечникова); Корнієць К. А., кандидат філол. 
наук, асистент кафедри тюркології (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (146/8)

Набок Анна Іванівна, викладач кафедри германської фі-
лології Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя: «Вербалізація ефектів об’єктивності та суб’єктивності 
в англомовному новинному інтернет-дискурсі: когнітивно-
риторичний аспект» (10.02.04 – германські мови). Спецрада 
Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова МОН України (65058, м. Одеса, Французький 
бульв., 24/26; тел. 63-07-03). Науковий керівник – Потапен-
ко С. І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
германської філології (Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя МОН України). Опоненти: Бабелюк О. А., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри іноземних 
мов та перекладознавства (Львівський державний універси-
тет безпеки життєдіяльності ДСНС України); Мосієнко О. В., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської 
філології та перекладу (Житомирський державний універси-
тет імені Івана Франка МОН України). (149/8)

Кодубовська Оксана Олександрівна, аспірант кафедри 
теорії та практики перекладу з англійської мови Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: «Розви-
ток системи лексичних одиниць на позначення населеного 
пункту (на матеріалі східнослов’янських та західногерман-
ських мов)» (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологіч-
не мовознавство). Спецрада К 41.136.02 у Міжнародному 
гуманітарному університеті МОН України (65009, м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий ке-
рівник – Славова Л. Л., доктор філол. наук, доцент, профе-
сор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови 
(Інститут філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Деменчук О. В., доктор 
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філол. наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської 
філології (Рівненський державний гуманітарний універси-
тет); Петров О. О., кандидат філол. наук, доцент кафедри 
германської і слов’янської філології та зарубіжної літерату-
ри (Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). (171/8)

Пономарьова Оксана Андріївна, викладач кафедри 
англійської мови та методики її навчання Уманського дер-
жавного педагогічного університету імені Павла Тичини: 
«Смислотворча роль назв людини за родом занять у вну-
трішньофразеологічному контексті (на матеріалі україн-
ської, англійської та німецької мов)» (10.02.15 – загальне 
мовознавство). Спецрада Д 26.001.19 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-
41). Науковий керівник – Єрмоленко С. С., доктор філол. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
загального та порівняльно-історичного мовознавства (Інсти-
тут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України). Опоненти: 
Коцюба З. Г., доктор філол. наук, професор, професор ка-
федри германських мов і перекладознавства (Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка); 
Сошко О. Г., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
іноземної філології та перекладу (Київський національний 
торговельно-економічний університет). (174/8)

Каустов Андрій Вікторович, старший викладач кафедри 
української філології та славістики Київського національного 
лінгвістичного університету: «Риторичні стратегії полемічно-
го дискурсу доби Реформації: зіставний аспект (на матеріалі 
англійської та української мов)» (10.02.17 – порівняльно- 
історичне і типологічне мовознавство). Спецрада Д 26.054.02 
у Київському національному лінгвістичному університеті 
МОН України (03680, м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, 
73; тел. (044) 287-33-72). Науковий керівник – Потапен-
ко С. І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
германської філології (Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя). Опоненти: Славова Л. Л., доктор фі-
лол. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри теорії та практики 
перекладу з англійської мови (Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка); Дроба-
ха Л. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри гер-
манської і слов’янської філології та зарубіжної літератури, 
заступник декана з наукової роботи факультету іноземних 
мов (Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського). (201/8)

Куранда Віталіна Валентинівна, викладач кафедри ро-
манської та новогрецької філології і перекладу Київського 
національного лінгвістичного університету: «Пропозиційно-
семантична організація лексико-словотвірних гнізд з верши-
ною ТВАРИНА та РОСЛИНА в італійській мові» (10.02.05 – 
романські мови). Спецрада Д 26.054.02 у Київському націо-
нальному лінгвістичному університеті МОН України (03680, 
м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-
72). Науковий керівник – Данилич В. С., доктор філол. наук, 

професор, професор кафедри романської і новогрецької фі-
лології та перекладу (Київський національний лінгвістичний 
університет). Опоненти: Гетьман З. О., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри романської філології (Інсти-
тут філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка); Раєвська І. В., кандидат філол. наук, до-
цент кафедри теорії та практики перекладу (Одеський націо-
нальний університет імені І. І. Мечникова). (202/8)

Шелудько Віра Леонідівна, бібліотекар І категорії відділу 
рідкісних і цінних книг Національної бібліотеки України імені 
Ярослава Мудрого: «Мовна особистість сучасного україн-
ського державного службовця в професійному дискурсі» 
(10.02.01 – українська мова). Спецрада Д 26.173.01 в Інститу-
ті української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушев-
ського, 4; тел. (044) 279-18-85). Науковий керівник – Соколо-
ва С. О., доктор філол. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінг-
вістики (Інститут української мови НАН України). Опоненти: 
Шумарова Н. П., доктор філол. наук, професор, завідувач ка-
федри мови та стилістики (Інститут журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка); Михаль-
чук О. І., кандидат філол. наук, в. о. завідувача відділу мов 
України (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні). (215/8)

Васецька Оксана Іванівна, молодший науковий співро-
бітник відділу граматики та наукової термінології Інституту 
української мови НАН України: «Формальна та семантична 
варіантність синтаксичних термінів» (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). Науковий керівник – Казимирова І. А., кандидат 
філол. наук, старший науковий співробітник відділу гра-
матики та наукової термінології (Інститут української мови 
НАН України). Опоненти: Марчук Л. М., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри української мови (Кам’янець-
Подільський національний університет); Максим’юк О. В., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри сучасної 
української мови (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича). (216/8)

Галян Оксана Віталіївна, молодший науковий співробіт-
ник Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки: «Формування та функціонування фізичних 
термінів у французькій мові» (10.02.05 – романські мови). 
Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор, 
завідувач кафедри французької філології (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка). Опоненти: Ко-
сович О. В., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри 
романо-германської філології (Тернопільський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); 
Гейко Т. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
романської філології (Інститут філології Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка). (222/8)
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Козачук Андрій Михайлович, старший викладач кафедри 
англійської філології та перекладу Інституту філології Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка: «Ідіолект пере-
кладів Роми Франко: семантичний та стилеметричний аспек-
ти» (10.02.16 – перекладознавство). Спецрада Д 64.051.27 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразі-
на МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-51-05). Науковий керівник – Стріха М. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізичної елек-
троніки (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). Опоненти: Іваницька М. Л., доктор 
філол. наук, доцент, завідувач кафедри германської філоло-
гії та перекладу (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка МОН України); Кам’янець А. Б., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський 
національний університет імені Івана Франка МОН України). 
(223/8)

Вербицька Анна Едуардівна, фахівець відділу міжнарод-
них зв’язків Луцького національного технічного університе-
ту: «Концепт DISTRESS / ДИСТРЕС в англомовному медіа-
дискурсі: когнітивно-комунікативний аспект» (10.02.04 – 
германські мови). Спецрада Д 64.051.27 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН Украї-
ни (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-
05). Науковий керівник – Крисанова Т. А., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки МОН України). Опоненти: Мартинюк А. П., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри перекладознав-
ства імені Миколи Лукаша (Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна МОН України); Ваховська О. В., 
кандидат філол. наук, доцент кафедри англійської філоло-
гії і філософії мови імені професора О. М. Мороховського 
(Київський національний лінгвістичний університет МОН 
України). (224/8)

Гайденко Юлія Олексіївна, аспірант кафедри теорії, прак-
тики та перекладу англійської мови Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»: «Семантико-прагматичний потенціал ав-
торської мови та авторського мовлення Шарлотти Бінґхем» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 76.051.07 у Черні-
вецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 
МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. 
(0372) 52-70-29). Науковий керівник – Іщенко Н. Г., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри теорії, практи-
ки та перекладу англійської мови (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Бабелюк О. А., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри іноземних мов та пере-
кладознавства (Науково-навчальний інститут Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності); Гуме-
нюк І. І., кандидат філол. наук, викладач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін (Подільський державний аграрно-
технічний університет). (497/8)

Головащенко Юлія Сергіївна, асистент кафедри комуні-
кативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича: «Семантичний 
простір романів Джона Масквелла Кутзее» (10.02.04 – гер-
манські мови). Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому націо-
нальному університеті імені Юрія Федьковича МОН України 
(58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-
70-29). Науковий керівник – Венкель Т. В., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов для природ-
ничих факультетів (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича). Опоненти: Приходько Г. І., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри англійської 
філології (Запорізький національний університет); Коля-
да Е. К., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри 
практики англійської мови (Східноєвропейський національ-
ний університет імені Лесі Українки). (498/8)

Корягіна Альона Юріївна, викладач кафедри теорії та 
практики перекладу з німецької мови Інституту філології 
Чорноморського національного університету імені Петра 
Могили: «Фонетичні особливості сучасного соціолекту 
службовців Німеччини (експериментально-фонетичне до-
слідження)» (10.02.04 – германські мови). Спецрада Д 
76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, вул. Ко-
цюбинського, 2; тел. (0372) 52-70-29). Науковий керівник – 
Науменко А. М., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови (Ін-
ститут філології Чорноморського національного універси-
тету імені Петра Могили). Опоненти: Валігура О. Р., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри східної філології 
(Київський національний лінгвістичний університет); Мо-
настирська Ю. Г., кандидат філол. наук, доцент кафедри ні-
мецької філології (Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова). (499/8)

Доценко Марія Володимирівна, випускниця аспірантури 
Донецького національного університету імені Василя Стуса: 
«Поетоніміка модерністської та постмодерністської прози» 
(10.02.01 – українська мова). Спецрада К 11.051.14 у Доне-
цькому національному університеті імені Василя Стуса МОН 
України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 
50-89-30). Науковий керівник – Коваль Л. М., доктор філол. 
наук, доцент, в. о. завідувача кафедри української мови (До-
нецький національний університет імені Василя Стуса). Опо-
ненти: Торчинський М. М., доктор філол. наук, професор, за-
відувач кафедри української філології (Хмельницький націо-
нальний університет); Тищенко Т. М., кандидат філол. наук, 
доцент, професор кафедри української мови та методики її 
навчання (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини). (572/8)

Важеніна Олена Григорівна, учений секретар Донецького 
національного університету імені Василя Стуса: «Авторська 
трансформація загальнонародної фразеології у химерній 
прозі Євгена Гуцала» (10.02.01 – українська мова). Спецрада 
К 11.051.14 у Донецькому національному університеті імені 
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Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 600-річ-
чя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – Загніт-
ко А. П., доктор філол. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного 
мовознавства і слов’янської філології (Донецький націо-
нальний університет імені Василя Стуса). Опоненти: Мар-
чук Л. М., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
української мови (Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка); Кравченко Є. Г., кандидат 
філол. наук, доцент, доцент кафедри журналістики, реклами 
і зв’язків з громадськістю (Національний авіаційний універ-
ситет). (573/8)

Мєр’ємова Юлія Володимирівна, випускниця аспірантури 
Донецького національного університету імені Василя Стуса: 
«Онімія англійських, російських та українських літературних 
казок» (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мо-
вознавство). Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національ-
ному університеті імені Василя Стуса МОН України (21021, 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науко-
вий керівник – Кравченко Е. О., доктор філол. наук, доцент, 
доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і 
слов’янської філології (Донецький національний університет 
імені Василя Стуса). Опоненти: Козлова Т. О., доктор філол. 
наук, доцент, професор кафедри англійської філології (За-
порізький національний університет); Ожоган А. В., кандидат 
філол. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов (Київ-
ський університет права НАН України). (574/8)

Шоля Іванна Станіславівна, старший викладач кафе-
дри природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін 
Ужгородського торговельно-економічного інституту Київ-
ського національного торговельно-економічного універ-
ситету: «Динаміка іменника жителів м. Ужгорода у XX сто-
літті» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 32.051.02 у 
Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 
Українки МОН України (43000, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 
(0332) 72-01-23). Науковий керівник – Пахомова С. М., док-
тор філол. наук, професор, завідувач кафедри словацької 
філології (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). 
Опоненти: Шульгач В. П., доктор філол. наук, в. о. завідувача 
відділу історії української мови та ономастики, провідний на-
уковий співробітник (Інститут української мови НАН України); 
Скорук І. Д., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
історії та культури української мови (Східноєвропейський на-
ціональний університет імені Лесі Українки). (738/8)

Міллер Олеся Романівна, тимчасово не працює: «Моду-
си ідентичності в художній прозі Мистецького Українського 
Руху» (10.01.06 – теорія літератури). Спецрада Д 35.051.13 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка 
МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. 
(032) 261-60-48). Науковий керівник – Гірняк М. О., кандидат 
філол. наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняль-
ного літературознавства (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка). Опоненти: Михида С. П., доктор 
філол. наук, професор кафедри української та зарубіжної 

літератури, проректор з наукової роботи (Центральноукра-
їнський державний педагогічний університет імені Володи-
мира Винниченка); Ільницький Д. Я., кандидат філол. наук, 
науковий співробітник відділу української літератури (Інсти-
тут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України). 
(742/8)

Чуб Вікторія Павлівна, старший викладач кафедри ро-
манської філології та перекладу Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна: «Поетика романної прози 
Антуана Володіна» (10.01.04 – література зарубіжних країн). 
Спецрада К 38.053.04 у Чорноморському національному уні-
верситеті імені Петра Могили МОН України (54003, м. Мико-
лаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. (0512) 50-03-33). Науковий 
керівник – Ващенко Ю. А., кандидат філол. наук, доцент, до-
цент кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філо-
логії (Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна). Опоненти: Калашникова О. Л., доктор філол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри гуманітарної підготовки та митної 
ідентифікації культурних цінностей (Університет митної 
справи та фінансів); Семенець О. С., кандидат філол. наук, 
доцент, завідувач кафедри іноземної філології (Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського). (743/8)

Пшенична Марія Сергіївна, аспірант кафедри історії за-
рубіжної літератури та класичної філології Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна: « Роман про 
митця» у творчості Дж. М. Кутзее (на матеріалі романів «Фо», 
«Митець Петербурга», «Елізабет Костелло»)» (10.01.04 – лі-
тература зарубіжних країн). Спецрада К 38.053.04 у Чорно-
морському національному університеті імені Петра Могили 
МОН України (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; 
тел. (0512) 50-03-33). Науковий керівник – Стовба Г. С., кан-
дидат філол. наук, доцент, доцент кафедри історії зарубіжної 
літератури і класичної філології (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Потніцева Т. М., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри зару-
біжної літератури (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара); Криницька Н. І., кандидат філол. наук, 
доцент, завідувач кафедри романо-германської філології 
(Полтавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка). (745/8)

Семчишин Дмитро Володимирович, бібліотекар І катего-
рії відділу обслуговування користувачів Центральної міської 
бібліотеки імені М. Л. Кропивницького: «Версифікація Ми-
коли Вінграновського (метрика, ритміка)» (10.01.06 – теорія 
літератури). Спецрада К 38.053.04 у Чорноморському на-
ціональному університеті імені Петра Могили МОН України 
(54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. (0512) 50-
03-33). Науковий керівник – Даниленко І. І., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри української філології, 
теорії та історії літератури (Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили). Опоненти: Костенко Н. В., 
доктор філол. наук, професор, пенсіонер; Бахтіарова Т. В., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української 
літератури (Херсонський державний університет). (746/8)
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Горішна Галина Михайлівна, аспірант кафедри теорії і 
методики української та світової літератури Тернопільсько-
го національного педагогічного університету імені Володи-
мира Гнатюка: «Поезія Майдану у дискурсі української ре-
волюційної поезії XX – XXI століття» (10.01.01 – українська 
література). Спецрада К 58.053.02 у Тернопільському на-
ціональному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. М. Криво-
носа, 2; тел. (066) 362-25-81). Науковий керівник – Лаба-
щук О. В., доктор філол. наук, професор, доцент кафедри 
теорії і методики української та світової літератури (Тер-
нопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка). Опоненти: Ткаченко А. О., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри теорії літерату-
ри, компаративістики і літературної творчості (Інститут фі-
лології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка); Роздольська І. В., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри української літератури імені академіка Ми-
хайла Возняка (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). (749/8)

Леонтьєва Олена Олександрівна, старший викладач 
кафедри української мови Придністровського державного 
університету імені Т. Г. Шевченка: «Структурно-семантич-
ні типи іменних форм предикатів у сучасній українській 
мові» (10.02.01 – українська мова). Спецрада К 64.053.05 
у Харківському національному педагогічному університе-
ті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Алчевських, 29; тел. 700-35-27). Науковий керів-
ник – Демченко Л. І., кандидат філол. наук, професор, 
професор кафедри рідної мови та літератури у початко-
вій школі (Придністровський державний університет імені 
Т. Г. Шевченка). Опоненти: Марчук Л. М., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри української мови 
(Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка 
МОН України); Спільник Т. М., кандидат філол. наук, до-
цент, професор кафедри філології, перекладу та мовної 
комунікації (Національна академія Національної гвардії 
України). (779/8)

Кравчук Ольга Василівна, асистент кафедри германсько-
го, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича: «Кон-
струювання поетичної ідентичності у творчості Рози Аус-
лендер» (10.01.04 – література зарубіжних країн). Спецрада 
Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 279-
10-84). Науковий керівник – Рихло П. В., доктор філол. наук, 
професор, професор кафедри зарубіжної літератури та тео-
рії літератури (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича). Опоненти: Мегела І. П., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри історії зарубіжної літера-
тури (Інститут філології Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка); Орлова М. О., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології 
та перекладу (Черкаський державний технологічний універ-
ситет). (791/8)

Федько Ольга Юріївна, викладач кафедри культурології 
та українознавства Запорізького державного медичного уні-
верситету: «Культурософські мотиви у романістиці Л. Гор-
лача: особливості функціонування» (10.01.01 – українська 
література). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені 
Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевсько-
го, 4; тел. (044) 279-10-84). Науковий керівник – Турган О. Д., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри культуро-
логії та українознавства (Запорізький державний медичний 
університет). Опоненти: Тарнашинська Л. Б., доктор філол. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 
української літератури XX століття та сучасного літератур-
ного процесу (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 
України); Скорина Л. В., кандидат філол. наук, доцент, до-
цент кафедри української літератури та компаративістики 
(Черкаський національний університет імені Богдана Хмель-
ницького). (792/8)

Романцова Богдана Михайлівна, редактор літературних 
текстів ТОВ «Темпора»: «Час у європейському модерніст-
ському романі першої третини XX ст.» (10.01.06 – теорія лі-
тератури). Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені 
Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевсько-
го, 4; тел. (044) 279-10-84). Науковий керівник – Семків Р. А., 
кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри літературо-
знавства (Національний університет «Києво-Могилянська 
академія»). Опоненти: Бандровська О. Т., доктор філол. наук, 
доцент, професор кафедри зарубіжної літератури (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка); Бербе-
нець Л. С., кандидат філол. наук, науковий співробітник від-
ділу теорії літератури і компаративістики (Інститут літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України). (793/8)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Дьякова Євгенія Олександрівна, головний спеціаліст 

відділу співробітництва з країнами Америки управління ба-
гатостороннього та двостороннього співробітництва депар-
таменту міжнародного торговельно-економічного співробіт-
ництва та європейської інтеграції Мінекономрозвитку Укра-
їни: «Українсько-китайські зовнішньоекономічні зв’язки: 
суспільно-географічний аспект» (11.00.02 – економічна та 
соціальна географія). Спецрада Д 26.001.07 у Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Смирнов І. Г., доктор гео-
граф. наук, професор, професор кафедри країнознавства і 
туризму (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Маруняк Є. О., доктор географ. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий спів-
робітник сектору збалансованого розвитку та екологічної 
оцінки, учений секретар (Інститут географії НАН України); 
Мамчур О. І., кандидат географ. наук, доцент кафедри еко-
номічної і соціальної географії (Львівський національний 
університет імені Івана Франка). (35/8)

Кравченко Катерина Олександрівна, аспірант Харків-
ського національного університету імені В. Н. Каразіна: 
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«Суспільно-географічні особливості формування та роз-
витку системи розселення Харківської області» (11.00.02 – 
економічна та соціальна географія). Спецрада К 64.051.23 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразі-
на МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-52-74). Науковий керівник – Нємець К. А., доктор 
географ. наук, професор, професор кафедри соціально-еко-
номічної географії і регіонознавства (Харківський національ-
ний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: 
Круль В. П., доктор географ. наук, професор, завідувач ка-
федри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федько-
вича МОН України); Мезенцева Н. І., кандидат географ. наук, 
доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). (193/8)

Чуєв Олексій Сергійович, аспірант Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна: «Просторовий 
ГІС-аналіз інфраструктурної складової урбогеосистеми (на 
прикладі міста Харків)» (11.00.02 – економічна та соціальна 
географія). Спецрада К 64.051.23 у Харківському національ-
ному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-74). Науко-
вий керівник – Костріков С. В., доктор географ. наук, про-
фесор, професор кафедри соціально-економічної географії 
і регіонознавства (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Запотоць-
кий С. П., доктор географ. наук, доцент, професор кафедри 
економічної та соціальної географії (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України); Мальчи-
кова Д. С., доктор географ. наук, доцент, завідувач кафедри 
соціально-економічної географії (Херсонський державний 
університет МОН України). (194/8)

Мазурова Анастасія Володимирівна, тимчасово не 
працює: «Суспільно-географічні особливості функціону-
вання міської соціогеосистеми (на прикладі міста Харків)» 
(11.00.02 – економічна та соціальна географія). Спецра-
да К 64.051.23 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан 
Свободи, 4; тел. (057) 707-52-74). Науковий керівник – Нє-
мець К. А., доктор географ. наук, професор, професор кафе-
дри соціально-економічної географії і регіонознавства (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). Опоненти: Мальчикова Д. С., доктор географ. наук, 
доцент, завідувач кафедри соціально-економічної географії 
(Херсонський державний університет МОН України); Мезен-
цева Н. І., кандидат географ. наук, доцент, доцент кафедри 
економічної та соціальної географії (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України). (195/8)

Ніколаєва Олена Іванівна, вчитель географії Одеської 
загальноосвітньої школи № 113 І – ІІІ ступенів: «Рекреацій-
ний господарський комплекс Одеського регіону» (11.00.02 – 
економічна та соціальна географія). Спецрада К 64.051.23 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразі-

на МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 707-52-74). Науковий керівник – Яворська В. В., доктор 
географ. наук, професор, професор кафедри економічної 
та соціальної географії і туризму (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: 
Любіцева О. О., доктор географ. наук, професор, завідувач 
кафедри країнознавства та туризму (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка МОН України); Кузи-
шин А. В., кандидат географ. наук, доцент, декан географіч-
ного факультету, доцент кафедри географії України і туриз-
му (Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка МОН України). (196/8)

Джаман Ярослав Васильович, аспірант кафедри еконо-
мічної географії та екологічного менеджменту Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федьковича: 
«Розвиток етнотуризму в поліетнічному місті (на прикладі 
м. Чернівці)» (11.00.02 – економічна та соціальна географія). 
Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Руденко В. П., доктор географ. наук, професор, 
заслужений працівник освіти України, декан географічного 
факультету (Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича). Опоненти: Любіцева О. О., доктор гео-
граф. наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та 
туризму (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Кузишин А. В., кандидат географ. наук, доцент, 
декан географічного факультету (Тернопільський національ-
ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). 
(601/8)

Гринюк Діана Юріївна, аспірант кафедри економічної та 
соціальної географії Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Суспільно-географічні аспекти до-
слідження конкурентоспроможності регіону (на прикладі 
Київської області)» (11.00.02 – економічна та соціальна гео-
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 – Олійник Я. Б., доктор екон. наук, про-
фесор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, декан географічного факультету (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Руденко В. П., доктор географ. наук, професор, заслужений 
працівник освіти України, декан географічного факультету 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича); Маруняк Є. О., доктор географ. наук, провідний 
науковий співробітник відділу суспільної географії, учений 
секретар (Інститут географії НАН України). (622/8)

Денисик Богдан Григорович, аспірант кафедри географії 
України Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Рекреаційні осередки та геоекотони Середнього 
Побужжя» (11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 
використання природних ресурсів). Спецрада Д 26.001.07 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
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ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Дмитрук О. Ю., 
доктор географ. наук, професор, завідувач кафедри геогра-
фії України (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Кілінська К. Й., доктор географ. наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної географії та рекре-
аційного природокористування (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича); Сивак О. О., кандидат 
географ. наук, учений секретар (ДП «Український держав-
ний НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Біло-
коня»). (816/8)

Патиченко Оксана Миколаївна, науковий співробітник, 
провідний інженер-землевпорядник (за суміщенням посад) 
архітектурно-планувальної майстерні № 3 ДП «Український 
державний НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені 
Ю. М. Білоконя»: «Конструктивно-географічні засади нор-
мативної грошової оцінки земель населених пунктів з ви-
користанням геоінформаційних технологій» (11.00.11 – кон-
структивна географія і раціональне використання природних 
ресурсів). 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 природокористування 
України). Опоненти: Царик Л. П., доктор географ. наук, про-
фесор, завідувач кафедри геоекології та методики викла-
дання екологічних дисциплін (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Яцен-
тюк Ю. В., кандидат географ. наук, доцент, доцент кафедри 
географії (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського). (889/8)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Неганов Віктор Вадимович, помічник-консультант народ-

ного депутата України VIII скликання А. Ю. Геращенка: «Ви-
користання висновків ревізій у кримінальному провадженні» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада 
Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 
246-94-91). Науковий керівник – Чернявський С. С., доктор 
юрид. наук, професор, проректор (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Лисенко В. В., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри кримінального процесу 
та криміналістики (Університет державної фіскальної служ-
би України); Старенький О. С., кандидат юрид. наук, асистент 
кафедри правосуддя (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (51/8)

Тимофєєва Неля Василівна, завідувач сектору технічних 
досліджень документів та почерку відділу криміналістичних 
видів досліджень Чернігівського НДЕКЦ МВС України: «Ви-
користання спеціальних знань при розслідуванні злочинів 
проти безпеки виробництва» (12.00.09 – кримінальний про-
цес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-

шукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній ака-
демії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – 
Таран О. В., доктор юрид. наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії 
з проблем досудового розслідування ННІ № 1 (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Клименко Н. І., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального 
права, процесу та криміналістики (Європейський універси-
тет); Давиденко В. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри загальноправових дисциплін (Київський національ-
ний торговельно-економічний університет). (52/8)

Войтович Ярослав Вячеславович, заступник Міністра 
молоді та спорту України: «Розслідування порушень правил 
безпечного використання промислової продукції або безпеч-
ної експлуатації будівель і споруд» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній 
академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – 
Таран О. В., доктор юрид. наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії 
з проблем досудового розслідування ННІ № 1 (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Лук’янчиков Є. Д., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри інформа-
ційного права та права інтелектуальної власності (Національ-
ний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Давиденко В. С., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дис-
циплін (Київський національний торговельно-економічний 
університет). (53/8)

Безкоровайний Богдан Вікторович, прокурор відділу на-
гляду за додержанням законів органами фіскальної служ-
би прокуратури м. Києва: «Криміналістична ідентифікація 
за уявним образом під час пред’явлення для впізнання» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада 
Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 
246-94-91). Науковий керівник – Кощинець В. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, старший радник юстиції, радник ректо-
ра (Національна академія прокуратури України). Опоненти: 
Цимбал П. В., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, проректор з наукової роботи (Університет 
державної фіскальної служби України); Біленчук П. Д., кан-
дидат юрид. наук, професор, професор кафедри галузевих 
правових наук (Київський університет права НАН України). 
(56/8)

Даніч Євгенія Олександрівна, провідний фахівець відділу 
впровадження інноваційних методик навчання Національної 
академії внутрішніх справ: «Використання спеціальних знань 
під час проведення слідчого експерименту» (12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у 
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Національній академії внутрішніх справ МВС України (03035, 
м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). На-
уковий керівник – Чорноус Ю. М., доктор юрид. наук, профе-
сор, професор кафедри криміналістики та судової медицини 
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Ше-
пітько В. Ю., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри криміналістики (Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого); Власова Г. П., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, 
процесу та криміналістики (ПВНЗ «Європейський універси-
тет»). (58/8)

Хижна Оксана Романівна, помічник судді Апеляційного 
суду Київської області: «Свобода від самовикриття та право 
не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї як заса-
да у кримінальному провадженні» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній 
академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, пло-
ща Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керів-
ник – Омельченко О. Є., кандидат юрид. наук, доцент, профе-
сор кафедри кримінального процесу (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Кучинська О. П., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри правосуддя (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Ляш А. О., 
кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри кримі-
нального та кримінального процесуального права (Націо-
нальний університет «Києво-Могилянська академія»). (62/8)

Савляк Інна Ігорівна, голова Костилівської сільради Ра-
хівського району Закарпатської області: «Таємниця спілку-
вання як засада кримінального провадження» (12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у 
Національній академії внутрішніх справ МВС України (03035, 
м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). На-
уковий керівник – Лепей О. В., кандидат юрид. наук, за-
відувач Вінницького регіонального відділення ННІ заочного 
та дистанційного навчання (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Цимбал П. В., доктор юрид. наук, профе-
сор, заслужений юрист України, проректор з наукової робо-
ти (Національний університет державної фіскальної служби 
України); Старенький О. С., кандидат юрид. наук, асистент 
кафедри правосуддя (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (64/8)

Груздь Олександр Іванович, старший інспектор з осо-
бливих доручень відділу внутрішніх розслідувань Управлін-
ня кадрового забезпечення департаменту поліції охорони: 
«Розслідування умисних вбивств, вчинених при перевищенні 
меж необхідної оборони» (12.00.09 – кримінальний процес 
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшу-
кова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній ака-
демії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник – 
Чорноус Ю. М., доктор юрид. наук, професор, професор 

кафедри криміналістики та судової медицини (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Тіщенко В. В., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри 
криміналістики (Національний університет «Одеська юри-
дична академія»); Шумейко Д. О., кандидат юрид. наук, за-
ступник начальника управління – начальник слідчого відділу 
(Шевченківське УП ГУНП у м. Києві). (65/8)

Середа Катерина Олександрівна, суддя Печерського 
районного суду м. Києва: «Правове регулювання запобіж-
них заходів у кримінальному провадженні» (12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 
у Національній академії внутрішніх справ МВС України 
(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-
91). Науковий керівник – Удалова Л. Д., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, дирек-
тор Інституту післядипломної освіти (Національна академія 
внутрішніх справ). Опоненти: Сергєєва Д. Б., доктор юрид. 
наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри пра-
восуддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Цуцкірідзе М. С., кандидат юрид. наук, заступник 
начальника (Головне слідче управління Національної поліції 
України). (81/8)

Ленівський Руслан Володимирович, президент Адвокат-
ського об’єднання «Ти і право»: «Законність і правопорядок 
в Україні: адміністративно-правові засоби забезпечення» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право). Спецрада К 26.062.16 у Національному 
авіаційному університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1, НАУ; тел. 406-70-35). Науковий ке-
рівник – Сопілко І. М., доктор юрид. наук, доцент, директор 
Навчально-наукового юридичного інституту (Національний 
авіаційний університет). Опоненти: Рябченко О. П., доктор 
юрид. наук, професор, начальник кафедри адміністративно-
го права і процесу та митної безпеки (Університет державної 
фіскальної служби України); Литвин О. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, начальник відділу з питань надання адміністра-
тивних послуг (Виконавчий комітет Гостомельської селищної 
ради). (82/8)

Байрачна Тетяна Олександрівна, викладач кафедри при-
ватно-правових дисциплін Університету сучасних знань: «Ад-
міністративно-правові засади контролю за діяльністю Націо-
нальної гвардії України» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
К 26.062.16 у Національному авіаційному університеті МОН 
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, 
НАУ; тел. 406-70-35). Науковий керівник – Теремецький В. І., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри універси-
тетської освіти і права (ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України). Опоненти: Світличний О. П., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного та гос-
подарського права (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України); Вікторчук М. В., кандидат 
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юрид. наук, доцент кафедри відновного правосуддя та при-
ватної детективної діяльності (Національний університет 
водного господарства та природокористування). (83/8)

Соломенко Геннадій Вікторович, начальник відділу лі-
нійного контролю штабу Головного оперативного управлін-
ня Державної фіскальної служби України: «Адміністратив-
но-правові засади боротьби з порушеннями митних пра-
вил» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада К 26.062.16 у На-
ціональному авіаційному університеті МОН України (03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, НАУ; тел. 406-
70-35). Науковий керівник – Рябченко О. П., доктор юрид. 
наук, професор, начальник кафедри адміністративного 
права і процесу та митної безпеки (Університет державної 
фіскальної служби України). Опоненти: Монаєнко А. О., 
доктор юрид. наук, професор, головний науковий співро-
бітник (Інститут законодавства Верховної Ради України); 
Мороз Д. О., кандидат юрид. наук, старший оперуповно-
важений відділу організації викриття економічних злочинів 
оперативного управління (ДПІ у Дніпровському районі ГУ 
ДФС у м. Києві). (84/8)

Детюк Андрій Миколайович, директор ТОВ «Крокус. 
ЛТД»: «Адміністративно-правове регулювання державно-
го замовлення в сфері освіти» (12.00.07 – адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада К 26.062.16 у Національному авіаційному універ-
ситеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Ко-
марова, 1, НАУ; тел. 406-70-35). Науковий керівник – Світ-
личний О. П., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
цивільного та господарського права (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України). Опонен-
ти: Теремецький В. І., доктор юрид. наук, доцент, професор 
кафедри університетської освіти і права (ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України); Губанова Т. О., канди-
дат юрид. наук, директор (ПВНЗ «Фінансово-правовий ко-
ледж»). (85/8)

Шерудило Володимир Олександрович, прокурор Коно-
топської місцевої прокуратури Сумської області: «Процесу-
альний порядок проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, пов’язаних з втручанням у приватне спілкування» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спецрада 
Д 26.007.05 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 
246-94-91). Науковий керівник – Зарубей В. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, професор кафедри досудового розслі-
дування (Національна академія внутрішніх справ). Опонен-
ти: Галаган В. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри кримінального та кримінального процесуального 
права (Національний університет «Києво-Могилянська ака-
демія»); Єфімов М. М., кандидат юрид. наук, доцент кафе-
дри криміналістики, судової медицини та психіатрії (Дні-
пропетровський державний університет внутрішніх справ). 
(86/8)

Бударний Олександр Володимирович, тимчасово не пра-
цює: «Органи і посадові особи Національної поліції як сторо-
на у справах, що розглядаються адміністративними судами» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН Укра-
їни (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-
92-93). Науковий керівник – Лученко Д. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права (На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Мудро-
го). Опоненти: Миронюк Р. В., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри адміністративного права, процесу та 
адміністративної діяльності (Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ); Школик А. М., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансо-
вого права (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (134/8)

Чорна Ольга Олегівна, фахівець І категорії відділу науко-
вої та інформаційно-аналітичної підтримки фахових видань 
Національного юридичного університету імені Ярослава Му-
дрого: «Валютні цінності як об’єкти цивільних правовідно-
син» (12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімей-
не право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 64.086.02 
у Національному юридичному університеті імені Ярослава 
Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; 
тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Бірюкова А. Г., 
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного пра-
ва № 2 (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого). Опоненти: Мічурін Є. О., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); 
Зайцев О. Л., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафе-
дри цивільно-правових дисциплін (Харківський національ-
ний університет внутрішніх справ). (139/8)

Маринів Андрій Володимирович, аспірант кафедри дер-
жавного будівництва Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого: «Системно-структурна органі-
зація місцевого самоврядування у Французькій Республіці» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). Спец-
рада Д 64.086.04 у Національному юридичному університе-
ті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керів-
ник – Серьогіна С. Г., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, директор (НДІ державного 
будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України). 
Опоненти: Сухонос В. В., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри конституційного права, теорії та історії 
держави і права (Сумський державний університет); Воро-
нов М. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
конституційного і муніципального права (Харківський націо-
нальний університет імені В. Н. Каразіна). (140/8)

Моісеєнко Юрій Миколайович, тимчасово не працює: 
«Захист суб’єктивних цивільних прав сторін договору бан-
ківського вкладу (депозиту)» (12.00.03 – цивільне право і 
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цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне пра-
во»). Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науко-
вий керівник – Яроцький В. Л., доктор юрид. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри 
цивільного права № 2 (Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Калаур І. Р., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і 
процесу (Тернопільський національний економічний універ-
ситет); Кройтор В. А., кандидат юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри цивільного права та процесу (Харківський 
національний університет внутрішніх справ). (150/8)

Кулик Маргарита Михайлівна, бібліотекар ІІ категорії на-
укової бібліотеки Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого: «Правове регулювання обігу бездо-
кументарних цінних паперів» (12.00.03 – цивільне право і ци-
вільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). 
Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридичному універ-
ситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Хар-
ків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник – Яроцький В. Л., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри цивільного права № 2 (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Ко-
струба А. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
цивільного права (Навчально-науковий юридичний інститут 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Ва-
силя Стефаника»); Панова Л. В., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри цивільного права (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). (151/8)

Гордейчук Віталій Вікторович, адвокат Адвокатського 
бюро Віталія Гордійчука: «Виключне право на торговель-
ну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної 
власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект)» 
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне пра-
во; міжнародне приватне право). Спецрада Д 64.086.02 у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Му-
дрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; 
тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Яроцький В. Л., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, завідувач кафедри цивільного права № 2 (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
Опоненти: Кохановська О. В., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри ци-
вільного права (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Бурлаков С. Ю., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна). (152/8)

Бочарова Карина Анатоліївна, аспірант кафедри кримі-
нології та кримінально-виконавчого права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Запо-
бігання злочинам, пов’язаним з вандалізмом» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). На-
уковий керівник – Лукашевич С. Ю., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-ви-
конавчого права (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Денисов С. Ф., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального, 
кримінально-виконавчого права та кримінології (Академія 
державної пенітенціарної служби); Подільчак О. М., кандидат 
юрид. наук, доцент, начальник відділу підготовки прокурорів 
з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рі-
шень у кримінальних провадженнях (Національна академія 
прокуратури України). (153/8)

Костюченко Максим Сергійович, адвокат, Рада адвокатів 
Дніпропетровської області: «Правове регулювання оренди 
водних об’єктів в Україні» (12.00.06 – земельне право; аграр-
не право; екологічне право; природоресурсне право). Спец-
рада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – 
Гордєєв В. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
земельного та аграрного права (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Єрмолен-
ко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
аграрного, земельного та екологічного права імені академіка 
В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України); Ільків Н. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисци-
плін (Львівський державний університет внутрішніх справ). 
(160/8)

Заботін Віталій Вікторович, асистент кафедри цивіль-
ного процесу Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого: «Право на правову допомогу в цивіль-
ному судочинстві» (12.00.03 – цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спец-
рада Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – 
Сакара Н. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного процесу (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Ізарова І. О., доктор 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри нотаріального та ви-
конавчого процесу і адвокатури (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Білоусов Ю. В., канди-
дат юрид. наук, професор, професор кафедри цивільного 
права та процесу (Хмельницький університет управління та 
права). (161/8)

Остапко Ксенія Сергіївна, старший лаборант кафедри 
кримінології та кримінально-виконавчого права Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: 
«Правова регламентація виконання покарання у виді позбав-
лення волі у виправних колоніях мінімального рівня безпеки» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; криміналь-
но-виконавче право). Спецрада Д 64.086.01 у Національному 
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юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН Укра-
їни (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий керівник – Лисодєд О. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-вико-
навчого права (Національний юридичний університет іме-
ні Ярослава Мудрого). Опоненти: Колб О. Г., доктор юрид. 
наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи 
(Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука); Лень В. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кри-
мінології (Національний гірничий університет «Дніпровська 
політехніка»). (165/8)

Зеленов Андрій Сергійович, суддя Донецького окруж-
ного адміністративного суду: «Виконання судових рішень в 
адміністративних справах» (12.00.07 – адміністративне пра-
во та процес; фінансове право; інформаційне право). Спец-
рада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – 
Бойко І. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративного права (Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Константий О. В., 
доктор юрид. наук, доцент, науковий консультант судді (Кон-
ституційний Суд України); Ільницький О. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансо-
вого права (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (166/8)

Колодчин Дмитро Васильович, прокурор четвертого від-
ділу процесуального керівництва управління з розслідування 
кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та 
процесуального керівництва прокуратури м. Києва: «Триман-
ня під вартою як запобіжний захід» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада Д 64.086.01 у Національ-
ному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН 
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 
704-93-61). Науковий керівник – Туманянц А. Р., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального про-
цесу (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого). Опоненти: Яновська О. Г., доктор юрид. наук, про-
фесор, суддя (Верховний Суд України); Луцик В. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри кримінально-
правових дисциплін (Львівський державний університет вну-
трішніх справ). (167/8)

Панченко Ольга Володимирівна, голова Харківського 
окружного адміністративного суду: «Кримінальне прова-
дження щодо юридичної особи» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада Д 64.086.01 у Національ-
ному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. 
(057) 704-93-61). Науковий керівник – Карпенко М. О., кан-
дидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального 
процесу (Національний юридичний університет імені Ярос-

лава Мудрого). Опоненти: Гринюк В. О., доктор юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри правосуддя (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка); Письменний Д. П., 
кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри кримі-
нального процесу (Національна академія внутрішніх справ 
України). (172/8)

Копйова Ірина Анатоліївна, асистент кафедри криміналь-
ного права № 1 Національного юридичного університету іме-
ні Ярослава Мудрого: «Виконавець як співучасник злочину: 
поняття, види, відповідальність» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спец-
рада Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – 
Тацій В. Я., доктор юрид. наук, професор, академік НАН 
України, ректор (Національний юридичний університет іме-
ні Ярослава Мудрого). Опоненти: Навроцький В. О., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Украї-
ни, професор кафедри кримінального права і кримінології 
(Львівський державний університет внутрішніх справ); Жит-
ний О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
кримінально-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (173/8)

Фесенко Євгенія Володимирівна, тимчасово не працює: 
«Особливості спадкування авторських прав» (12.00.03 – ци-
вільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнарод-
не приватне право). Спецрада Д 64.086.02 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН Укра-
їни (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий керівник – Бірюкова А. Г., доктор юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри цивільного права № 2 (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: 
Цюра В. В., доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри ци-
вільного права (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Кухарєв О. Є., кандидат юрид. наук, до-
цент, доцент кафедри цивільного права та процесу факуль-
тету № 6 (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). (220/8)

Ревенко Ольга Ігорівна, провідний фахівець з організа-
ційно-аналітичної роботи та контролю Луганського держав-
ного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 
м. Сєвєродонецьк: «Основи методики розслідування неза-
конного видобування вугілля» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада К 64.051.30 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). 
Науковий керівник – Коваленко В. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, учений секретар секретаріату Вченої ради (Луган-
ський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Ді-
доренка). Опоненти: Одерій О. В., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри кримінально-правових дисциплін та су-
дових експертиз (Донецький юридичний інститут МВС Укра-
їни, м. Кривий Ріг); Шехавцов Р. М., кандидат юрид. наук, 
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доцент, доцент кафедри кримінального процесу факультету 
№ 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Націо-
нальної поліції (Львівський державний університет внутріш-
ніх справ МВС України). (308/8)

Герасимов Олексій Володимирович, заступник директора 
філії «Науково-дослідний інститут транспорту газу»: «Проти-
дія злочинності у банківській сфері» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спец-
рада К 64.051.30 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан 
Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник – Дави-
денко М. Л., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Литвинов О. М., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримі-
нального права і кримінології факультету № 1 (Харківський 
національний університет внутрішніх справ); Клочко А. М., 
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри міжнарод-
них відносин (Сумський національний аграрний університет). 
(310/8)

Лазарєв Андрій Павлович, начальник відділу прокура-
тури Харківської області: «Механізм проведення слідчих 
(розшукових) дій у кримінальному провадженні» (12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада К 64.051.30 у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразі-
на МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. 
(057) 705-24-99). Науковий керівник – Слінько Д. С., канди-
дат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінально-право-
вих дисциплін (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). Опоненти: Юхно О. О., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри кримінального процесу та 
організації досудового слідства (Харківський національний 
університет внутрішніх справ); Філін Д. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та опе-
ративно-розшукової діяльності (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). (356/8)

Чекіта Віоланта Геннадіївна, помічник-консультант на-
родного депутата: «Вчинення консулом нотаріальних дій, 
що пов’язані з сімейними відносинами» (12.00.03 – цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при-
ватне право). Спецрада Д 41.086.03 у Національному універ-
ситеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-88-01). На-
уковий керівник – Фурса С. Я., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу 
адвокатури (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка МОН України). Опоненти: Кізлова О. С., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного і гос-
подарського права та процесу (Міжнародний гуманітарний 
університет); Токарчук Л. М., кандидат юрид. наук, доцент, 
заслужений юрист України, професор кафедри цивільно-
правових дисциплін (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова МОН України). (360/8)

Дмитришина Тетяна Іванівна, адвокат: «Призначення 
покарання неповнолітнім у сучасних умовах» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-ви-
конавче 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 – Туляков В. О., доктор юрид. 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, про-
ректор з міжнародних зв’язків (Національний університет 
«Одеська юридична академія» МОН України). Опоненти: 
Меркулова В. О., доктор юрид. наук, професор, заслу-
жений юрист України, професор кафедри кримінального 
права та кримінології (Одеський державний університет 
внутрішніх справ МВС України); Орловська Н. А., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри кримінального 
права та процесу (Національна академія Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
МОН України). (361/8)

Іліопол Інна Михайлівна, асистент кафедри цивільного 
процесу Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Апеляційне провадження в цивільному проце-
сі України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
41.086.03 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська до-
рога, 23; тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Голубє-
ва Н. Ю., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист 
України, завідувач кафедри цивільного процесу (Національ-
ний університет «Одеська юридична академія» МОН Украї-
ни). Опоненти: Кізлова О. С., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри цивільного і господарського права та 
процесу (Міжнародний гуманітарний університет); Захаро-
ва О. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри пра-
восуддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). (381/8)

Поповичук Вячеслав Олександрович, старший слідчий з 
ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних роз-
слідувань Головного слідчого управління фінансових розслі-
дувань ДФС України: «Кримінальна відповідальність за неза-
конне використання символіки Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця, Червоного Кристала» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спец-
рада К 26.142.05 у Міжрегіональній академії управління пер-
соналом МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; 
тел. 490-95-00). Науковий керівник – Дорохіна Ю. А., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри управління безпе-
кою, правоохоронної та антикорупційної діяльності (ННІ пра-
ва імені князя Володимира Великого Міжрегіональної акаде-
мії управління персоналом). Опоненти: Берзін П. С., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права 
та кримінології (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Сингаївська І. В., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін (Таврій-
ський національний університет імені В. І. Вернадського). 
(408/8)



106

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

Кладченко Аліса Олександрівна, головний спеціаліст 
відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
керівництва центрального апарату Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших злочинів, м. Київ: 
«Становлення та розвиток сучасного антикорупційного за-
конодавства України: теоретико-правове дослідження» 
(12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія полі-
тичних і правових учень). Спецрада Д 20.149.01 у ПВНЗ «Уні-
верситет Короля Данила» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Науковий керівник – 
Луцький М. І., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
теорії та історії держави і права, перший проректор (ПВНЗ 
«Університет Короля Данила»). Опоненти: Кельман М. С., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та 
філософії права (Національний університет «Львівська полі-
техніка»); Турчак О. В., доктор юрид. наук, доцент, начальник 
НДЛ (військово-історичних досліджень) Наукового центру 
сухопутних військ (Національна академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного). (409/8)

Середюк Віталій Юрійович, провідний консультант- 
адміністратор територіального сервісного центру 2641 Ре-
гіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській 
області: «“Українське питання” в процесі національного 
державотворення XIX ст. – поч. XX ст. (історико-правове до-
слідження)» (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-Фран-
ківськ, вул. Є. Коновальця, 35; тел. (0342) 77-18-45). Нау-
ковий керівник – Луцький М. І., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри теорії та історії держави і права, перший 
проректор (ПВНЗ «Університет Короля Данила»). Опоненти: 
Кельман М. С., доктор юрид. наук, професор, професор ка-
федри теорії та філософії права (Національний університет 
«Львівська політехніка»); Котуха О. С., кандидат юрид. наук, 
доцент, декан юридичного факультету (Львівський торго-
вельно-економічний університет). (410/8)

Круковес Валерія Володимирівна, аспірант кафедри пра-
восуддя юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Процесуальні особли-
вості розгляду справ щодо встановлення факту проживання 
однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу» (12.00.03 – ци-
вільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-
41). Науковий керівник – Притика Ю. Д., доктор юрид. наук, 
заслужений юрист України, професор кафедри правосуддя 
(Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка). Опоненти: Дякович М. М., доктор юрид. наук, доцент, за-
служений юрист України, доцент кафедри цивільного права 
і процесу (Львівський національний університет імені Івана 
Франка); Левківський Б. К., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник від-
ділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів при-

ватного права, судоустрою та судочинства (НДІ приватного 
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України). (427/8)

Птушкін Дмитро Анатолійович, інспектор І категорії інспек-
ції Управління Служби безпеки у Дніпропетровській області: 
«Розслідування шахрайства, вчиненого щодо об’єктів неру-
хомого майна громадян» (12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ МВС України (49005, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий 
керівник – Чаплинський К. О., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та пси-
хіатрії (Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Степанюк Р. Л., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри криміналістики та судової екс-
пертології (Харківський національний університет внутрішніх 
справ); Дрозд В. Г., кандидат юрид. наук, доцент, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 2-го 
науково-дослідного відділу НДЛ проблем правового та орга-
нізаційного забезпечення діяльності Міністерства (Державний 
науково-дослідний інститут МВС України). (438/8)

Кузьменко Анатолій Сергійович, керівник Дніпропетров-
ської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області: 
«Розслідування квартирних крадіжок, учинених раніше за-
судженими особами» (12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ МВС України 
(49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-
00). Науковий керівник – Чаплинський К. О., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри криміналістики, судової 
медицини та психіатрії (Дніпропетровський державний уні-
верситет внутрішніх справ). Опоненти: Мінченко С. І., доктор 
юрид. наук, старший науковий співробітник, проректор (На-
ціональна академія прокуратури України); Дрозд В. Г., кан-
дидат юрид. наук, доцент, старший науковий співробітник, 
провідний науковий співробітник 2-го науково-дослідного 
відділу НДЛ проблем правового та організаційного забезпе-
чення діяльності Міністерства (Державний науково-дослід-
ний інститут  МВС України). (439/8)

Кулькіна Яна Сергіївна, ад’юнкт відділу організації освіт-
ньо-наукової підготовки Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ: «Кримінальна відповідальність за 
порушення правил поводження зі зброєю, а також із речо-
винами і предметами, що становлять підвищену небезпеку 
для оточення (ст. 414 КК України)» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Спец-
рада Д 64.700.03 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий керівник – Жит-
ний О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
кримінально-правових дисциплін (Харківський національ-
ний університет імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Павликів-
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ський В. І., доктор юрид. наук, доцент, проректор з навчаль-
ної роботи (Харківський економіко-правовий університет); 
Харитонов С. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент ка-
федри кримінального права № 2 (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). (443/8)

Дручек Олена Михайлівна, старший інспектор відділу 
криміналістичного забезпечення Головного слідчого управ-
ління Національної поліції України: «Адміністративно-право-
вий статус Національної поліції України як суб’єкта забезпе-
чення прав і свобод дитини» (12.00.07 – адміністративне пра-
во і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
К 41.884.04 в Одеському державному університеті внутріш-
ніх справ МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1; 
тел. (048) 785-98-17). Науковий керівник – Коропатов О. М., 
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри адміні-
стративного права та адміністративного процесу (Одеський 
державний університет внутрішніх справ МВС України). Опо-
ненти: Бородін І. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та історії держави та права (Національний 
авіаційний університет МОН України); Максименко О. В., кан-
дидат юрид. наук, старший науковий співробітник, старший 
науковий співробітник наукової лабораторії з проблем кри-
мінальної поліції ННІ № 1 (Національна академія внутрішніх 
справ МВС України). (456/8)

Янко Володимир Михайлович, прокурор Луганської об-
ласті: «Кримінальна відповідальність за злочини проти основ 
суверенітету Українського народу»: 12.00.08 – криміналь-
не право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада К 41.884.04 в Одеському державному університеті 
внутрішніх справ МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успен-
ська, 1; тел. (048) 785-98-17). Науковий керівник – Карчев-
ський М. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафе-
дри кримінально-правових дисциплін (Луганський держав-
ний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС 
України, м. Сєвєродонецьк). Опоненти: Фріс П. Л., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни, завідувач кафедри кримінального права (Юридичний 
інститут Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника МОН України); Блага А. Б., доктор юрид. 
наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та кримінально-
го права і процесу (Чорноморський національний універси-
тет імені Петра Могили МОН України). (457/8)

Ціленко Валерій Анатолійович, голова господарського 
суду Полтавської області: «Господарсько-правове забезпе-
чення державної правової політики» (12.00.04 – господар-
ське право; господарсько-процесуальне право). Спецрада 
Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володи-
мирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Задихайло Д. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри господарського права (Національний юридич-
ний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Дем-
ченко С. Ф., доктор юрид. наук, помічник президента НАН 
України; Олюха В. Г., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 

кафедри конституційного, міжнародного та приватного пра-
ва (Криворізький факультет Національного університету 
«Одеська юридична академія» МОН України). (459/8)

Новіков Денис Володимирович, директор ТОВ «Футболь-
ний клуб «Сантос»: «Захист права власності Європейським 
судом з прав людини: досвід для правової системи та судо-
вої практики України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спец-
рада Д 26.001.06 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Отраднова О. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри цивільного права (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Стефанчук Р. О., доктор 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий 
співробітник відділу комплексних проблем державотворен-
ня (Інститут законодавства Верховної Ради України); Пе-
чений О. П., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільного права № 1 (Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого). (463/8)

Пахлеванзаде Альборз, викладач кафедри міжнародного 
права та порівняльного правознавства Міжнародного гумані-
тарного університету: «Реалізація засади розумності строків 
на досудовому розслідуванні» (12.00.09 – кримінальний про-
цес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-
шукова діяльність). Спецрада Д 41.136.01 у Міжнародному 
гуманітарному університеті (65009, м. Одеса, Фонтанська до-
рога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий керівник – Подоб-
ний О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
кримінального права, процесу та криміналістики (Міжнарод-
ний гуманітарний університет). Опоненти: Сергєєва Д. Б., 
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, доцент 
кафедри правосуддя (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Смоков С. М., кандидат юрид. 
наук, професор, професор кафедри кримінального процесу 
(Одеський державний університет внутрішніх справ). (464/8)

Сольонова Олександрія Олександрівна, слідчий слідчо-
го відділу Шевченківського управління поліції ГУНП Украї-
ни у м. Києві: «Показання потерпілого як джерело доказів 
у кримінальному провадженні» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність). Спецрада Д 26.007.05 у Національній 
академії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, пло-
ща Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керів-
ник – Степанов О. С., кандидат юрид. наук, доцент, заступник 
директора Інституту післядипломної освіти (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Власова Г. П., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри кримінального 
права, процесу та криміналістики (ПВНЗ «Європейський уні-
верситет»); Мірковець Д. М., кандидат юрид. наук, заступник 
начальника відділу управління розслідування корупційних 
злочинів (Головне слідче управління Національної поліції 
України). (466/8)
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Мельник Валерія Валеріївна, прокурор Київської місце-
вої прокуратури № 1 м. Києва: «Правове регулювання депо-
зитарної та клірингової діяльності в Україні» (12.00.04 – гос-
подарське право, господарсько-процесуальне право). Спец-
рада Д 26.001.06 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий ке-
рівник – Кологойда О. В., доктор юрид. наук, доцент, профе-
сор кафедри господарського права (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Подцерков-
ний О. П., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і 
процесу (Національний університет «Одеська юридична ака-
демія»); Гарагонич О. В., кандидат юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри цивільного, господарського права і процесу 
(Академія адвокатури України). (478/8)

Богуш Марина Костянтинівна, аспірант кафедри госпо-
дарського права Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка: «Захист прав та інтересів суб’єктів кор-
поративних правовідносин» (12.00.04 – господарське право, 
господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 26.001.06 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Лукач І. В., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри господарського 
права (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Кібенко О. Р., доктор юрид. наук, про-
фесор, суддя Великої Палати Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду; Герасименко Н. О., кандидат 
юрид. наук, старший науковий співробітник відділу проблем 
господарсько-правового забезпечення економічної безпе-
ки держави (Інститут економіко-правових досліджень НАН 
України). (525/8)

Кохановський Велеонін Олексійович, аспірант кафедри 
цивільного права Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Зобов’язання у сфері туризму» 
(12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне пра-
во; міжнародне приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Ки-
ївському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Майданик Р. А., доктор 
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, завідувач 
кафедри цивільного права (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Федорченко Н. В., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного 
права та правового забезпечення туризму (Київський універ-
ситет туризму, економіки і права); Бурлаков С. Ю., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дис-
циплін (Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна). (526/8)

Ткаченко Максим Володимирович, помічник судді Гос-
подарського суду м. Києва: «Договір довічного утримання 
(догляду) в цивільному праві України» (12.00.03 – цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при-

ватне право). Спецрада Д 26.007.04 у Національній акаде-
мії внутрішніх справ МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1; тел. 520-06-60). Науковий керівник – Пили-
пенко С. А., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри 
цивільного права і процесу (Національна академія внутрішніх 
справ). Опоненти: Галянтич М. К., доктор юрид. наук, профе-
сор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директо-
ра з наукової роботи (НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Кройтор В. А., 
кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри цивіль-
ного права та процесу (Харківський національний універси-
тет внутрішніх справ). (527/8)

Гордієнко Артур Вікторович, заступник директора з пра-
вових питань ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд»: 
«Господарсько-правове регулювання інвестування об’єктів 
нежитлового будівництва» (12.00.04 – господарське право, 
господарсько-процесуальне право). Спецрада Д 26.001.06 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; 
тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Поєдинок В. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри госпо-
дарського права (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка). Опоненти: Джабраілов Р. А., доктор 
юрид. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи 
(Інститут економіко-правових досліджень НАН України); Га-
рагонич О. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри цивільного, господарського права та процесу (Академія 
адвокатури України). (530/8)

Ковальчук Марія Сергіївна, тимчасово не працює: «Пра-
вова охорона та захист географічних зазначень в Україні, 
Франції та Італії (порівняльно-правовий аспект)» (12.00.03 – 
цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжна-
родне приватне право). Спецрада Д 26.001.06 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Орлюк О. П., доктор 
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, директор 
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Опоненти: 
Ульянова Г. О., доктор юрид. наук, професор, проректор з 
наукової роботи (Національний університет «Одеська юри-
дична академія»); Посикалюк О. О., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри міжнародного приватного, комер-
ційного та цивільного права (Київський національний торго-
вельно-економічний університет). (597/8)

Лакатош Наталія Йосипівна, аспірант кафедри конститу-
ційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужго-
родський національний університет»: «Організаційно-пра-
вові основи ювенальної юстиції в Україні» (12.00.10 – судо-
устрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 26.001.05 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Бисага Ю. М., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, завідувач 
кафедри конституційного права та порівняльного право-
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знавства (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). 
Опоненти: Яновська О. Г., доктор юрид. наук, професор, суд-
дя (Верховний Суд України); Бірюкова А. М., кандидат юрид. 
наук, доцент, заслужений юрист України, проректор (Акаде-
мія адвокатури України). (605/8)

Коцкулич Вероніка Вікторівна, асистент кафедри кон-
ституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»: «Формування 
професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду: 
організаційний та праксеологічний аспекти» (12.00.10 – су-
доустрій; прокуратура та адвокатура). Спецрада Д 26.001.05 
у Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Бєлов Д. М., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри консти-
туційного права та порівняльного правознавства (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»). Опоненти: При-
луцький С. В., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
правосуддя (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка); Хотинська-Нор О. З., доктор юрид. наук, до-
цент, професор кафедри цивільного, господарського права 
та процесу (Академія адвокатури України). (607/8)

Драпайло Вікторія Валеріївна, аспірант кафедри мор-
ського і митного права Національного університету «Одеська 
юридична академія»: «Правовий режим зберігання товарів 
під митним контролем» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 41.086.01 у Національному університеті «Одеська юри-
дична академія» МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська 
дорога, 23; тел. (048) 719-87-63). Науковий керівник – Кор-
мич Б. А., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафе-
дри морського і митного права (Національний університет 
«Одеська юридична академія»). Опоненти: Монаєнко А. О., 
доктор юрид. наук, професор, директор Центру східноєв-
ропейського права (Інститут законодавства Верховної Ради 
України); Мазур А. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри адміністративного та митного права (Університет 
митної справи та фінансів). (649/8)

Васильківська Вікторія Владиславівна, аспірант кафедри 
адміністративного і фінансового права Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія»: «Правове регулю-
вання статусу державного службовця в Україні» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада Д 41.086.01 у Національному універ-
ситеті «Одеська юридична академія» МОН України (65009, 
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719-87-63). На-
уковий керівник – Біла-Тіунова Л. Р., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри адміністративного і фінансового 
права (Національний університет «Одеська юридична акаде-
мія»). Опоненти: Рябченко О. П., доктор юрид. наук, профе-
сор, начальник кафедри адміністративного права, процесу та 
митної безпеки (Університет Державної фіскальної служби 
України); Коропатов О. М., кандидат юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри адміністративного права та адміністратив-

ного процесу (Одеський державний університет внутрішніх 
справ). (657/8)

Хряпченко Валентина Павлівна, методист юридичного 
коледжу Національного університету «Одеська юридична 
академія»: «Галузі в системі українського права: правове 
моделювання» (12.00.01 – теорія держави і права; історія 
політичних і правових учень). Спецрада Д 41.086.01 у На-
ціональному університеті «Одеська юридична академія» 
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. 
(048) 719-87-63). Науковий керівник – Завальнюк В. В., 
кандидат юрид. наук, професор, проректор (Національний 
університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: Гу-
сарєв С. Д., доктор юрид. наук, професор, перший прорек-
тор (Національна академія внутрішніх справ); Манько Д. Г., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії та іс-
торії держави і права (Міжнародний гуманітарний універ-
ситет). (658/8)

Одосій Ольга Юріївна, старший юрист практики підпри-
ємницького, митного та трудового права ТОВ «Юридична 
компанія «Ловейлс»: «Забезпечувальні заходи в цивілістич-
ному процесі України» (12.00.03 – цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Спецра-
да Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені В. М. Корець-
кого НАН України (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 
4; тел. 278-80-46). Науковий керівник – Фурса С. Я., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри нотаріального і 
виконавчого процесу та адвокатури (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Пленюк М. Д., 
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач сектору проблем договірного права (НДІ приватного 
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України); Дзера І. О., кандидат юрид. наук, доцент кафедри 
приватного права (Національний університет «Києво-Моги-
лянська академія»). (659/8)

Бондар Олег Валентинович, аспірант кафедри адміні-
стративного і фінансового права Національного університету 
«Одеська юридична академія»: «Правове регулювання надан-
ня адміністративних послуг у сфері морського транспорту» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право). Спецрада Д 41.136.01 у Міжнародно-
му гуманітарному університеті (65009, м. Одеса, Фонтан-
ська дорога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий керівник – 
Біла-Тіунова Л. Р., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри адміністративного і фінансового права (Національ-
ний університет «Одеська юридична академія»). Опоненти: 
Рябченко О. П., доктор юрид. наук, професор, начальник ка-
федри адміністративного права, процесу та митної безпеки 
(Університет державної фіскальної служби України); Коропа-
тов О. М., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри 
адміністративного права і адміністративного процесу (Одесь-
кий державний університет внутрішніх справ). (660/8)

Ніколенко Мирослав Борисович, старший науковий спів-
робітник відділу з координації наукових заходів, міжнародно-
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го співробітництва та грантової діяльності НДЧ Хмельниць-
кого університету управління та права: «Новостворене майно 
як об’єкт спільної власності подружжя» (12.00.03 – цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при-
ватне право). Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському на-
ціональному економічному університеті МОН України (46020, 
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). На-
уковий керівник – Ватрас В. А., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри цивільного права та процесу (Хмельницький 
університет управління та права). Опоненти: Отраднова О. О., 
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного пра-
ва (Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Левківський Б. К., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник від-
ділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів при-
ватного права, судоустрою та судочинства (НДІ приватного 
права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України). (783/8)

Соколов Олексій Михайлович, суддя Печерського район-
ного суду м. Києва: «Цивільно-правова охорона майнових 
прав внутрішньо переміщених осіб» (12.00.03 – цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при-
ватне право). Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському на-
ціональному економічному університеті МОН України (46020, 
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). На-
уковий керівник – Теремецький В. І., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри університетської освіти і права 
(ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). 
Опоненти: Гринько С. Д., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри цивільного права та процесу (Хмельниць-
кий університет управління та права); Аврамова О. Є., канди-
дат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та 
процесу факультету № 6 (Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ). (784/8)

Котець Євген Анатолійович, заступник начальника управ-
ління – начальник першого слідчого відділу управління з роз-
слідувань злочинів, вчинених злочинними організаціями, Го-
ловного слідчого управління (на правах департаменту) Гене-
ральної прокуратури України: «Розслідування злочинів щодо 
осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне 
становище» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналіс-
тика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність). 
Спецрада К 26.063.02 у ПВНЗ «Європейський університет» 
МОН України (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 
16-в; тел. (044) 452-35-68). Науковий керівник – Власова Г. П., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри криміналь-
ного права, процесу та криміналістики (ПВНЗ «Європейський 
університет»). Опоненти: Галаган В. І., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри кримінального та кримінального 
процесуального права (Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія»); Тарасенко О. С., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності 
(Національна академія внутрішніх справ). (785/8)

Пономарьова Олена Олександрівна, науковий співробіт-
ник відділу промислової власності НДІ інтелектуальної влас-
ності НАПрН України: «Цивільно-правові аспекти реалізації 
майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в 
Україні» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімей-
не право; міжнародне приватне право). Спецрада К 58.082.04 

у Тернопільському національному економічному універси-
теті МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; 
тел. (0352) 47-50-51). Науковий керівник – Кашинцева О. Ю., 
кандидат юрид. наук, доцент, завідувач відділу промислової 
власності (НДІ інтелектуальної власності НАПрН України). 
Опоненти: Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного 
та корпоративного права (Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка); Нижний А. В., кандидат юрид. наук, 
суддя Ленінського районного суду м. Дніпра. (786/8)

Терещук Оксана Анатоліївна, начальник студентського 
відділу Львівського національного університету імені Івана 
Франка: «Адміністративно-правова характеристика деле-
гування повноважень в діяльності органів публічної адміні-
страції» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада К 58.082.04 у 
Тернопільському національному економічному університеті 
МОН України (46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 
(0352) 47-50-51). Науковий керівник – Янюк Н. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та 
фінансового права (Львівський національний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Галай А. О., доктор юрид. 
наук, професор, професор кафедри конституційного, адмі-
ністративного та фінансового права (Тернопільський націо-
нальний економічний університет); Сикал М. М., кандидат 
юрид. наук, доцент кафедри адміністративного, цивільного 
та господарського права і процесу (Академія Державної пе-
нітенціарної служби України). (787/8)

Шинкарук Анастасія Іванівна, науковий співробітник НДІ 
публічного права: «Адміністративно-правові засади діяль-
ності нотаріусів у сфері державної реєстрації» (12.00.07 – 
адміністративне 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 – Журавльов Д. В., док-
тор юрид. наук, професор, перший заступник директора (Ін-
ститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції 
України). Опоненти: Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, 
т. в. о. завідувача докторантури та аспірантури (Національна 
академія внутрішніх справ); Прокопенко О. Ю., доктор юрид. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри 
тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
(866/8)

Стрельцова Наталя Михайлівна, інспектор сектору ін-
формаційно-аналітичного забезпечення Солом’янського 
управління поліції Головного управління Національної поліції 
у м. Києві: «Публічне адміністрування у сфері інформаційних 
послуг Міністерства внутрішніх справ України» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право). Спецрада Д 26.503.01 у Науково-дослідному 
інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; 
тел. 228-10-31). Науковий керівник – Матвійчук В. В., канди-
дат юрид. наук, професор, професор кафедри економічної 
безпеки ННІ № 1 (Національна академія внутрішніх справ). 
Опоненти: Миськів Л. І., доктор юрид. наук, доцент, голов-
ний науковий співробітник (НДІ публічного права); Шкару-
па К. В., кандидат юрид. наук, старший науковий співробіт-
ник НДЦ з питань діяльності органів та установ Державної 
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пенітенціарної служби України (Інститут кримінально-вико-
навчої служби). (867/8)

Рубан Андрій Геннадійович, старший слідчий в особли-
во важливих справах першого слідчого відділу управління 
спеціальних розслідувань департаменту спеціальних роз-
слідувань Генеральної прокуратури України: «Адміністра-
тивно-правові засади здійснення прокуратурою правоохо-
ронної функції держави» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спецра-
да К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті публічного 
права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). 
Науковий керівник – Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, до-
цент, т. в. о. завідувача докторантури та аспірантури (На-
ціональна академія внутрішніх справ). Опоненти: Безпало-
ва О. І., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
адміністративної діяльності поліції (Харківський національ-
ний університет внутрішніх справ); Трофімцов В. А., канди-
дат юрид. наук, старший партнер (Адвокатське об’єднання 
«А ЛІНЕА»). (868/8)

Гриців Наталія Василівна, науковий співробітник НДІ пуб-
лічного права: «Форми та методи контролю за нотаріальною 
діяльністю» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фі-
нансове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керів-
ник – Чижмарь К. І., доктор юрид. наук, доцент, директор 
(Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юсти-
ції України); Дрозд О. Ю., доктор юрид. наук, доцент, т. в. о. 
завідувача докторантури та аспірантури (Національна акаде-
мія внутрішніх справ); Нікітін В. В., кандидат юрид. наук, за-
ступник начальника управління – начальник відділу розгляду 
звернень у сферах державної реєстрації (Міністерство юсти-
ції України). (869/8)

Подорожній Артем Юрійович, викладач кафедри право-
вого забезпечення господарської діяльності факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ: 
«Організаційно-правові засади притягнення працівника до 
дисциплінарної відповідальності» (12.00.05 – трудове пра-
во; 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 – Могілевський Л. В., доктор 
юрид. наук, професор, учений секретар секретаріату Вче-
ної ради (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). Опоненти: Обушенко О. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, заступник командира полку патрульної служби по-
ліції особливого призначення «Дніпро-1» ГУНП України у 
Дніпропетровській області); Мельник В. В., кандидат юрид. 
наук, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Мель-
ник і Квашин» (882/8)

Пуль Світлана Ігорівна, помічник судді Апеляційного суду 
Харківської області: «Зміна позову в цивільному судочин-
стві» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 64.700.02 
у Харківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Л. Ландау, 27; тел. 
739-81-81). Науковий керівник – Кройтор В. А., кандидат 
юрид. наук, професор, професор кафедри цивільного права 

та процесу факультету № 6 (Харківський національний уні-
верситет внутрішніх справ). Опоненти: Гусаров К. В., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного проце-
су (Національний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого); Білоусов Ю. В., кандидат юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри цивільного права та процесу (Хмельницький 
університет управління та права). (883/8)

Прижбило Олександр Віталійович, аспірант кафедри кри-
мінології та кримінально-виконавчого права Національного 
університету «Одеська юридична академія»: «Імпульсивна 
злочинність: кримінологічні проблеми вивчення та запобі-
гання» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право). Спецрада Д 41.086.03 у Націо-
нальному університеті «Одеська юридична академія» МОН 
України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 
719-88-01). Науковий керівник – Дрьомін В. М., доктор юрид. 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслу-
жений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кри-
мінології та кримінально-виконавчого права (Національний 
університет «Одеська юридична академія» МОН України). 
Опоненти: Кулик О. Г., доктор юрид. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач НДЛ кримінологічних досліджень 
та проблем запобігання злочинності (Державний науково- 
дослідний інститут МВС України); Лукашевич С. Ю., кан-
дидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого МОН України). (884/8)

Чорна Юлія Вікторівна, тимчасово не працює: «Світо-
ві системи банкрутства: господарсько-правовий аспект» 
(12.00.04 – господарське право, господарсько-процесу-
альне право). Спецрада Д 11.170.02 в Інституті економіко-
правових досліджень НАН України (01032, м. Київ, бульв. 
Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 620-02-14) Науковий 
керівник – Поляков Б. М., доктор юрид. наук, професор, 
суддя Вищого господарського суду України. Опоненти: 
Беляневич О. А., доктор юрид. наук, професор, завіду-
вач відділу правового забезпечення ринкової економіки 
(НДІ приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Васьковський О. В., канди-
дат юрид. наук, голова суду, суддя Господарського суду 
Закарпатської області. (885/8)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Мойко Оксана Степанівна, викладач кафедри матема-

тики, інформатики та методики їх викладання у початко-
вій школі Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка: «Формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя інформатики в про-
цесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Науковий керівник – Ковальчук В. Ю., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри математики, інформатики та 
методики їх викладання у початковій школі (Дрогобицький 
державний педагогічний університет імені Івана Франка). 
Опоненти: Макаренко Л. Л., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри інформаційних систем і технологій (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова); Ребенок В. М., кандидат пед. наук, доцент, завідувач 
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кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності 
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка). (1/8)

Фесенко Ганна Анатоліївна, аспірант Херсонського на-
ціонального університету: «Підготовка майбутніх учителів 
математики до підвищення фінансової грамотності учнів 
профільної школи» (13.00.04 – теорія та методика профе-
сійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному педа-
гогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України 
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). На-
уковий керівник – Федяєва В. Л., доктор пед. наук, профе-
сор, професор кафедри педагогіки, психології та освітнього 
менеджменту імені Є. І. Пєтухова (Херсонський державний 
університет). Опоненти: Кушнір В. А., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри педагогіки (Центральноукраїн-
ський державний університет імені Володимира Винничен-
ка); Васильєва Д. В., кандидат пед. наук, старший науковий 
співробітник відділу математичної та інформатичної освіти 
(Інститут педагогіки НАПН України). (3/8)

Колісник Вікторія Юріївна, викладач кафедри іноземних 
мов Черкаського національного університету імені Богда-
на Хмельницького: «Формування готовності в майбутніх 
інженерів-програмістів до використання іноземної мови у 
професійній діяльності» (13.00.04 – теорія та методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 26.053.01 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). 
Науковий керівник – Гусак Л. Є., доктор пед. наук, профе-
сор, професор кафедри іноземних мов гуманітарних спеці-
альностей (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки). Опоненти: Шахов В. І., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри психології та соціальної ро-
боти (Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського); Гарапко В. І., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри англійської філології та методики 
викладання іноземних мов (Мукачівський державний універ-
ситет). (4/8)

Сондак Олена Володимирівна, викладач фізики Рівнен-
ського державного базового медичного коледжу: «Фор-
мування предметної компетентності з фізики у студентів 
медичних коледжів при вивченні оптики» (13.00.02 – теорія 
та методика навчання – фізика). Спецрада Д 26.053.06 у На-
ціональному педагогічному університеті імені М. П. Драгома-
нова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
(044) 234-11-08). Науковий керівник – Ніколаєв О. М., доктор 
пед. наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фі-
зики і дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 
Опоненти: Сусь Б. А., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри математики та фізики (Військовий інститут телеко-
мунікацій та інформатизації); Бурдейна Н. Б., кандидат пед. 
наук, доцент, завідувач відділення довузівської підготовки 
(Київський національний університет будівництва і архітек-
тури). (8/8)

Черпак Юрій Васильович, методист НМЦ гуманітарної 
освіти та виховання Інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка: 
«Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток 
фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть XIX ст. – 
1917 р.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогі-
ки). Спецрада К 26.133.01 у Київському університеті імені Бо-
риса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Дічек Н. П., 
доктор пед. наук, професор, завідувач відділу історії та філо-
софії освіти (Інститут педагогіки НАПН України). Опоненти: 
Проніков О. К., доктор пед. наук, професор, професор кафе-
дри педагогіки, психології та методики фізичного виховання 
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка); Зубалій М. Д., кандидат пед. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник ла-
бораторії фізичного розвитку та здорового способу життя 
(Інститут проблем виховання НАПН України). (11/8)

Літіченко Олена Дмитрівна, викладач кафедри дошкіль-
ної освіти Педагогічного інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка: «Ідеї трудового виховання дітей до-
шкільного віку в педагогічній пресі (50 – 80-ті роки XX сто-
ліття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; 
тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Машовець М. А., 
кандидат пед. наук, доцент, заступник директора з науково-
методичної та навчальної роботи Педагогічного інституту 
(Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: 
Лобода С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри комп’ютерних мультимедійних технологій (Національ-
ний авіаційний університет); Улюкаєва І. Г., кандидат пед. 
наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти (Бердян-
ський державний педагогічний університет). (12/8)

Білавич Іван Васильович, викладач кафедри анестезіоло-
гії і інтенсивної терапії Варшавського медичного університету, 
Польща: «Розвиток суспільної медичної опіки дітей та дорос-
лих у Галичині (кінець XIX ст. – 1939 р.)» (13.00.01 – загаль-
на педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 36.053.01 у 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті іме-
ні Івана Франка МОН України (82100, м. Дрогобич, вул. Івана 
Франка, 24; тел. (03244) 1-04-74). Науковий керівник – Пан-
тюк М. П., доктор пед. наук, професор, проректор з наукової 
роботи (Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка). Опоненти: Лук’янченко М. І., доктор пед. 
наук, професор, директор ННІ фізичної культури і здоров’я 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка); Сливка Л. В., кандидат пед. наук, доцент ка-
федри педагогіки початкової освіти (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»). (23/8)

Новосельська Надія Тадеївна, аспірант кафедри загаль-
ної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Івана Франка: «Ви-
ховна спрямованість навчальних комплектів з читання для 
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початкової школи (80-ті роки XX – початок XXI століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спец-
рада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогіч-
ному університеті імені Івана Франка МОН України (82100, 
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 1-04-74). 
Науковий керівник – Карпенко О. Є., кандидат пед. наук, 
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти 
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Білавич Г. В., доктор пед. наук, до-
цент, професор кафедри педагогіки початкової освіти (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»); Хома О. М., кандидат пед. наук, доцент кафе-
дри теорії та методики початкової освіти (Мукачівський дер-
жавний університет). (24/8)

Руднік Юлія Вікторівна, викладач кафедри іноземних 
мов і методик їх навчання Київського університету імені 
Бориса Грінченка: «Підготовка вчителів початкової школи 
до застосування інноваційних технологій навчання інозем-
них мов» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада 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 – Котенко О. В., 
кандидат пед. наук, доцент, директор Педагогічного інститу-
ту (Київський університет імені Бориса Грінченка). Опоненти: 
Петухова Л. Є., доктор пед. наук, професор, декан факульте-
ту дошкільної та початкової освіти, професор кафедри педа-
гогіки початкової освіти (Херсонський державний універси-
тет); Пінчук І. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії 
і методики початкової освіти (Глухівський національний пе-
дагогічний університет імені Олександра Довженка). (36/8)

Шкарбан Людмила Вячеславівна, викладач кафедри по-
чаткової освіти Київського університету імені Бориса Грін-
ченка: «Підготовка вчителя початкової школи до роботи з лі-
ворукими дітьми» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 26.133.06 у Київському університеті імені 
Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудряв-
ська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – Марти-
ненко С. М., доктор пед. наук, професор, проректор з питань 
розвитку (Київський міжнародний університет). Опоненти: 
Коломієць А. М., доктор пед. наук, професор, проректор з 
наукової роботи (Вінницький державний педагогічний уні-
верситет імені Михайла Коцюбинського); Чабайовська М. І., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри української 
мови та методики навчання (Національний педагогічний уні-
верситет імені М. П. Драгоманова). (37/8)

Петренко Наталія Валеріївна, завідувач кафедри фізич-
ного виховання, старший викладач Миколаївського націо-
нального аграрного університету: «Розвиток педагогічної 
компетентності викладачів фізичного виховання в системі 
методичної роботи аграрного університету» (13.00.04 – те-
орія і методика професійної освіти). Спецрада 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 – Сисоєва С. О., доктор пед. наук, 

професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-
секретар Відділення загальної педагогіки та філософії осві-
ти НАПН України. Опоненти: Клопов Р. В., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри фізичної культури і спорту 
(Запорізький національний університет); Омельчук О. В., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри біологічних 
основ фізичного виховання та спортивних дисциплін (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
(38/8)

Білянська Ірина Петрівна, аспірант кафедри англійської 
філології та методики навчання англійської мови Тернопіль-
ського національного педагогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка: «Формування англомовної аудитивної ком-
петентності майбутніх учителів із використанням аудіокниг 
художніх творів» (13.00.02 – теорія та методика навчання – 
германські мови). Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – За-
дорожна І. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафе-
дри англійської філології та методики навчання англійської 
мови (Тернопільський національний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Гнатюка). Опоненти: Черниш В. В., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри методики 
викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних 
технологій (Київський національний лінгвістичний універси-
тет); Конотоп О. С., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафе-
дри мов і методики їх викладання (Національний університет 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). (41/8)

Сова Ольга Сергіївна, викладач кафедри образотворчого 
мистецтва Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова: «Формування художньо-педагогічних 
умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва в про-
цесі пленерної практики» (13.00.02 – теорія та методика на-
вчання – образотворче мистецтво). Спецрада К 26.053.24 у 
Національному педагогічному університеті імені М. П. Дра-
гоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; 
тел. 234-11-08). Науковий керівник – Шевнюк О. Л., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри образотворчого 
мистецтва (Національний педагогічний університет іме-
ні М. П. Драгоманова). Опоненти: Сотська Г. І., доктор пед. 
наук, заступник директора з науково-експериментальної 
роботи, старший науковий співробітник (Інститут педагогіч-
ної освіти і освіти дорослих НАПН України); Мужикова І. М., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри образотворчого 
мистецтва і культурології (Полтавський національний педа-
гогічний університет імені В. Г. Короленка). (42/8)

Чжоу Цянь, аспірант кафедри соціальної педагогіки На-
ціонального педагогічного університету імені М. П. Драго-
манова: «Педагогічні умови виховання духовної культури 
студентів університету у процесі музично-естетичної діяль-
ності» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада К 
26.053.09 у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, вул. Пиро-
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гова, 9; тел. (044) 234-11-08). Науковий керівник – Вольно-
ва Л. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри психо-
соматики та психологічної реабілітації (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН України). 
Опоненти: Комаровська О. А., доктор пед. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного 
виховання та мистецької освіти (Інститут проблем виховання 
НАПН України); Власенко О. М., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки (ННІ педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка). (57/8)

Ян Цзюнь, аспірант Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова: «Формування інформаційної 
культури майбутнього вчителя музики у процесі фахової під-
готовки» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 26.053.08 у Національному педагогічному універ-
ситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-
30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Ко-
зир А. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри тео-
рії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова). Опоненти: Гаврілова Л. Г., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти 
(ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 
м. Слов’янськ); Парфентьєва І. П., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри музичного мистецтва (Миколаївський націо-
нальний університет імені В. О. Сухомлинського). (59/8)

Ван Кань, аспірант Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова: «Методика формування 
емоційно-образного мислення майбутніх учителів музики у 
процесі навчання гри на скрипці» (13.00.02 – теорія та ме-
тодика музичного навчання). Спецрада Д 26.053.08 у Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драгомано-
ва МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 
234-11-08). Науковий керівник – Федоришин В. І., доктор 
пед. наук, професор, декан факультету мистецтв імені Ана-
толія Авдієвського (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Растригіна А. М., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових 
дисциплін та методики музичного виховання (Центрально-
український державний педагогічний університет імені Во-
лодимира Винниченка); Міщанчук В. М., кандидат пед. наук, 
старший викладач, завідувач кафедри музикознавства, ін-
струментальної та хореографічної підготовки (Криворізький 
державний педагогічний університет). (60/8)

Бенедисюк Марія Миколаївна, старший лаборант ка-
федри алгебри та геометрії Житомирського державного 
університету імені Івана Франка МОН України: «Система за-
вдань міжпредметного змісту як засіб формування компе-
тентності з фізики в учнів основної школи» (13.00.02 – те-
орія та методика навчання – фізика). Спецрада Д 23.053.04 
у Центральноукраїнському державному педагогічному 
університеті імені Володимира Винниченка МОН України 
(25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-
18-34). Науковий керівник – Баштовий В. І., кандидат пед. 

наук, професор, професор кафедри теорії та методики на-
вчання фізики і астрономії (Національний педагогічний уні-
верситет імені М. П. Драгоманова МОН України). Опоненти: 
Сільвейстр А. М., доктор пед. наук, доцент, доцент кафедри 
фізики і методики навчання фізики, астрономії (Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Коцю-
бинського МОН України); Стадніченко С. М., кандидат пед. 
наук, доцент, старший викладач кафедри медико-біологічної 
фізики та інформатики (ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України»). (66/8)

Білецький В’ячеслав В’ячеславович, викладач мате-
матики та фізики ДВНЗ «Рівненський коледж економіки 
та бізнесу» МОН України: «Методичні засади реалізації ви-
ховних функцій навчання фізики в коледжах економічного 
профілю» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізика). 
Спецрада Д 23.053.04 у Центральноукраїнському державно-
му педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; 
тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – Головко М. В., 
кандидат пед. наук, доцент, старший науковий співробітник, 
заступник директора з наукової роботи (Інститут педагогіки 
НАПН України). Опоненти: Шарко В. Д., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри фізики та методики її навчан-
ня (Херсонський державний університет МОН України); Ліс-
кович О. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри теорії й ме-
тодики природничо-математичної освіти та інформаційних 
технологій (Миколаївський обласний інститут післядиплом-
ної педагогічної освіти). (67/8)

Сіпій Володимир Володимирович, науковий співробітник 
відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту пе-
дагогіки НАПН України: «Формування в учнів основної школи 
політехнічного складника предметної компетентності з фізи-
ки» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізика). Спец-
рада Д 23.053.04 у Центральноукраїнському державному пе-
дагогічному університеті імені Володимира Винниченка МОН 
України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, І; тел. 
(0522) 22-18-34). Науковий керівник – Засєкіна Т. М., кан-
дидат пед. наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора з науково-експериментальної роботи (Інститут 
педагогіки НАПН України). Опоненти: Сиротюк В. Д., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики 
навчання фізики і астрономії (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова МОН України); Дро-
бін А. А., кандидат пед. наук, методист науково-методичної 
лабораторії природничо-математичних дисциплін (КЗ «Кіро-
воградський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського»). (68/8)

Хомутенко Максим Володимирович, аспірант кафедри 
фізики та методики її викладання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка МОН України: «Методика навчання атомної і 
ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середо-
вищі» (13.00.02 – теорія та методика навчання – фізика). 
Спецрада Д 23.053.04 у Центральноукраїнському державно-
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му педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
МОН України (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; 
тел. (0522) 22-18-34). Науковий керівник – Трифонова О. М., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики та ме-
тодики її викладання (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
МОН України). Опоненти: Сергієнко В. П., доктор пед. наук, 
професор, директор ННІ неперервної освіти (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН Укра-
їни); Слободяник О. В., кандидат пед. наук, старший науко-
вий співробітник відділу технологій відкритого навчального 
середовища (Інститут інформаційних технологій і засобів на-
вчання НАПН України). (69/8)

Рибак Ольга Анатоліївна, вчитель-дефектолог Хмель-
ницької СЗШ № 8: «Особливості становлення особистості 
дитини з типовим розвитком в сім’ї батьків з інвалідністю» 
(13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д 26.053.23 у 
Національному педагогічному університеті імені М. П. Дра-
гоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; 
тел. (044) 486-80-38). Науковий керівник – Миронова С. П., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри корекційної 
педагогіки та інклюзивної освіти (Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка). Опоненти: 
Супрун М. О., доктор пед. наук, професор, професор кафе-
дри психокорекційної педагогіки (Національний педагогіч-
ний університет імені М. П. Драгоманова); Прядко Л. О., кан-
дидат пед. наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти 
та менеджменту (Сумський обласний інститут післядиплом-
ної педагогічної освіти). (70/8)

Яковенко Анна Олександрівна, логопед дитячої клінічної 
лікарні № 7, м. Київ: «Формування мовленнєвої готовності 
старших дошкільників з логопатологією до інтегрованого 
навчання» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада Д 
26.053.23 у Національному педагогічному університеті іме-
ні М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. 
Пирогова, 9; тел. (044) 486-80-38). Науковий керівник – Ко-
нопляста С. Ю., доктор пед. наук, професор, професор ка-
федри логопедії (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Бондар В. І., доктор пед. 
наук, професор, дійсний член НАПН України, не працює; Кис-
личенко В. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
спеціальної освіти (Миколаївський державний педагогічний 
університет імені В. О. Сухомлинського). (72/8)

Тонконог Ірина Віталіївна, старший викладач кафе-
дри іноземної філології та перекладу Київського націо-
нального торговельно-економічного університету: «Під-
готовка вчителів у Полтавській губернії у XIX ст. – 1917 р.» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спец-
рада Д 26.452.01 в Інституті педагогіки НАПН України (04053, 
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-37-71). 
Науковий керівник – Дічек Н. П., доктор пед. наук, професор, 
завідувач відділу історії та філософії освіти (Інститут педаго-
гіки НАПН України). Опоненти: Єжова Л. М., доктор пед. наук, 
доцент, заступник директора (Інститут професійно-технічної 

освіти НАПН України); Дутко О. М., кандидат пед. наук, до-
цент, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним 
закладом (Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка). (128/8)

Бєлікова Юлія Анатоліївна, тимчасово не працює: «Про-
ектування професійного саморозвитку майбутніх майстрів 
виробничого навчання» (13.00.04 – теорія і методика профе-
сійної 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 керів-
ник – Кучерявий 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). Опоненти: Щер-
бак О. І., доктор пед. наук, доцент, член-кореспондент НАПН 
України, директор (Київський професійно-педагогічний ко-
ледж імені Антона Макаренка); Макаренко О. А., кандидат 
пед. наук, старший науковий співробітник, старший науко-
вий співробітник науково-організаційного відділу (Апарат 
Президії НАПН України). (305/8)

Фурсенко Тетяна Миколаївна, викладач кафедри іно-
земних мов факультету маркетингу ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: 
«Система підготовки актуаріїв у професійних об’єднаннях і в 
університетах Канади» (13.00.04 – теорія і методика профе-
сійної 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 керів-
ник – Пазюра Н. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач ка-
федри авіаційної англійської мови (Національний авіаційний 
університет). Опоненти: Товканець Г. В., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової 
освіти (Мукачівський державний університет); Лавриш Ю. Е., 
кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри англійської 
мови технічного спрямування № 2 (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»). (306/8)

Броннікова Валентина Борисівна, викладач вищої катего-
рії, викладач-методист Київського професійно-педагогічно-
го коледжу імені Антона Макаренка: «Формування готовнос-
ті майбутнього педагога професійної школи до організації 
самостійної роботи учнів» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 26.451.01 в Інституті педагогіч-
ної освіти і освіти дорослих НАПН України (04060, м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий 
керівник – Щербак О. І., доктор пед. наук, доцент, член-
кореспондент НАПН України, директор (Київський професій-
но-педагогічний коледж імені Антона Макаренка). Опоненти: 
Сушенцева Л. Л., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри педагогіки та соціального управління (Національ-
ний університет «Львівська політехніка»); Макаренко О. А., 
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, стар-
ший науковий співробітник науково-організаційного відділу 
(Апарат Президії НАПН України). (307/8)
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Лебедь Галина Миколаївна, заступник директора з на-
вчально-виховної роботи Херсонського політехнічного коле-
джу Одеського національного політехнічного університету: 
«Ґенеза змісту фахової підготовки майбутніх програмістів 
у політехнічних навчальних закладах України (кінець XX – 
початок XXI століття» (13.00.01 – загальна педагогіка та іс-
торія педагогіки). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка МОН України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник – 
Жорова І. Я., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти (КВНЗ «Херсонська ака-
демія неперервної освіти»). Опоненти: Козловський Ю. М., 
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і со-
ціального управління (Національний університет «Львівська 
політехніка»); Степаненко А. І., кандидат пед. наук, викладач 
кафедри інженерії програмного забезпечення (ДВНЗ «Мико-
лаївський політехнічний коледж»). (319/8)

Солодовник Анастасія Олександрівна, адміністратор 
бази даних Морського коледжу Херсонської державної мор-
ської академії: «Розвиток фізико-математичної підготовки у 
морських навчальних закладах України (1944 – 2012 рр.)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спец-
рада Д 58.053.01 у Тернопільському національному педаго-
гічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України 
(46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 
43-60-02). Науковий керівник – Кузьменко В. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менедж-
менту освіти (КВНЗ «Херсонська академія неперервної осві-
ти»). Опоненти: Коновал О. А., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри фізики та методики її навчання (Криво-
різький державний педагогічний університет); Гончар М. В., 
кандидат пед. наук, начальник відділу освіти (Каховська 
міськрада Херсонської області). (320/8)

Бобошко Вікторія Ігорівна, тимчасово не працює: «Інте-
грація виховного потенціалу сім’ї, школи і громади у Великій 
Британії» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада 
К 74.053.02 в Уманському державному педагогічному універ-
ситеті імені Павла Тичини МОН України (20300, м. Умань, вул. 
Садова, 2; тел. (04744) 3-45-82). Науковий керівник – Кобер-
ник О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту (Уманський держав-
ний педагогічний університет імені Павла Тичини). Опонен-
ти: Алєксєєнко Т. Ф., доктор пед. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії соціальної педагогіки 
(Інститут проблем виховання НАПН України); Яценко Л. В., 
кандидат пед. наук, доцент, декан факультету педагогіки та 
психології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний пе-
дагогічний університет імені Григорія Сковороди»). (322/8)

Боделан Марина Володимирівна, старший викладач 
кафедри психології та соціальної роботи Одеського націо-
нального політехнічного університету: «Формування функці-
ональної компетентності майбутніх соціальних працівників з 
вуличної соціальної роботи в процесі професійної підготов-

ки» (13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада К 74.053.02 
в Уманському державному педагогічному університеті імені 
Павла Тичини МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; 
тел. (04744) 3-45-82). Науковий керівник – Корнещук В. В., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри психології 
та соціальної роботи (Одеський національний політехнічний 
університет). Опоненти: Романовська Л. І., доктор пед. наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної 
педагогіки (Хмельницький національний університет); Кот-
ловий С. А., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри 
соціальних технологій (Житомирський державний універси-
тет імені Івана Франка). (323/8)

Коблик Віталій Олександрович, аспірант Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичи-
ни: «Виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків у 
позаурочній добродійній діяльності» (13.00.07 – теорія і 
методика виховання). Спецрада К 74.053.02 в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 
МОН України (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (04744) 
3-45-82). Науковий керівник – Коберник О. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту (Уманський державний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини). Опоненти: Яковлєва В. А., доктор 
пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики 
технологічної освіти (Криворізький державний педагогічний 
університет); Гуцан Л. А., кандидат пед. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач лабораторії трудового виховання 
(Інститут проблем виховання НАПН України). (324/8)

Цись Олег Олександрович, асистент кафедри загально-
технічних дисциплін та професійного навчання Криворізького 
державного педагогічного університету: «Дидактичні умови 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій в ор-
ганізації самостійної навчальної діяльності студентів техно-
лого-педагогічних спеціальностей» (13.00.09 – теорія навчан-
ня). Спецрада Д 58.053.01 у Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН 
України (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. 
(0352) 43-60-02). Науковий керівник – Лаврентьєва О. О., док-
тор пед. наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних 
дисциплін та професійного навчання (Криворізький держав-
ний педагогічний університет). Опоненти: Цідило І. М., доктор 
пед. наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних техноло-
гій (Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка); Бугра А. В., кандидат пед. наук, 
асистент кафедри вищої математики (ДВНЗ «Криворізький 
національний університет»). (383/8)

Каразоглю (Геділ) Фатьма, вихователь-методист При-
ватного закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Чорноморський 1»: «Педагогічні умови взаємодії закла-
ду дошкільної освіти з сім’єю в полікультурному вихованні 
старших дошкільників» (13.00.08 – дошкільна педагогіка). 
Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН 
України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; 
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тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Жаровцева Т. Г., 
доктор пед. наук, професор, декан факультету дошкільної 
педагогіки та психології (ДЗ «Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). 
Опоненти: Рогальська-Яблонська І. П., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри соціальної роботи та менеджмен-
ту соціокультурної діяльності (Сумський державний педаго-
гічний університет імені А. С. Макаренка); Курчатова А. В., 
кандидат пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти (Ми-
колаївський національний університет імені В. О. Сухомлин-
ського). (384/8)

Лі Аньань, аспірант ДЗ «Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Під-
готовка майбутніх учителів музики до музичного просвітни-
цтва старшокласників на засадах застосування інноваційних 
технологій» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН 
України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; 
тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Кьон Н. Г., канди-
дат пед. наук, доцент, завідувач кафедри теорії музики і во-
калу (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Козир А. В., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та ме-
тодики музичної освіти, хорового співу і диригування (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); 
Оганезова-Григоренко О. В., кандидат пед. наук, професор, 
професор кафедри сольного співу (Одеська національна му-
зична академія імені А. В. Нежданової). (386/8)

Ляй Сяоцянь, аспірант ДЗ «Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: 
«Формування культури міжособистісної творчої взаємодії 
майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 
підготовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної осві-
ти). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 
26; тел. (048) 723-40-98). Науковий керівник – Реброва О. Є., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри музичного 
мистецтва і хореографії (ДЗ «Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). 
Опоненти: Падалка Г. М., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного 
виконавства (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова); Економова Е. К., кандидат пед. наук, до-
цент, доцент кафедри сольного співу (Одеська національна 
музична академія імені А. В. Нежданової). (387/8)

Вербин Назарій Борисович, старший викладач кафедри 
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і 
спорту ННІ фізичної культури та спортивно-оздоровчих тех-
нологій Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського: «Розвиток професійної витривалості 
майбутніх магістрів військового управління у процесі опе-
ративно-тактичної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти). Спецрада К 26.709.06 у Національному 
університеті оборони України імені Івана Черняховського Мі-
ноборони України (03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 
28; тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник – Жембров-
ський С. М., кандидат пед. наук, доцент, начальник кафе-
дри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки 
і спорту ННІ фізичної культури та спортивно-оздоровчих 
технологій (Національний університет оборони України іме-
ні Івана Черняховського). Опоненти: Сущенко А. В., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри освіти та управління 
навчальним закладом (Класичний приватний університет); 
Чудик А. В., кандидат пед. наук, доцент кафедри фізичної 
підготовки та особистої безпеки (Національна академія Дер-
жавної прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького). (399/8)

Застело Ольга В’ячеславівна, старший викладач спе-
ціальної кафедри іншомовної підготовки Інституту Служ-
би зовнішньої розвідки України: «Розвиток діагностичної 
компетентності викладачів іноземних мов вищих військо-
вих навчальних закладів у системі післядипломної освіти» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада 
К 26.709.06 у Національному університеті оборони Украї-
ни імені Івана Черняховського Міноборони України (03049, 
м. Київ, Повітрофлотський просп., 28; тел. (044) 271-08-27). 
Науковий керівник – Ягупов В. В., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри суспільних наук (Національний 
університет оборони України імені Івана Черняховського). 
Опоненти: Лагодинський О. С., доктор пед. наук, доцент, на-
чальник кафедри іноземних мов (Воєнно-дипломатична ака-
демія імені Євгенія Березняка); Бец І. О., кандидат пед. наук, 
старший викладач кафедри англійської мови (Національна 
академія Державної прикордонної служби України імені Бог-
дана Хмельницького). (400/8)

Крикун Вікторія Дмитрівна, старший науковий співро-
бітник науково-дослідного відділу мовного тестування ННЦ 
іноземних мов Національного університету оборони Укра-
їни імені Івана Черняховського: «Формування іншомовної 
професійної компетентності майбутніх магістрів військово-
го управління» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада К 26.709.06 у Національному університеті 
оборони України імені Івана Черняховського Міноборони 
України (03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 28; тел. 
(044) 271-08-27). Науковий керівник – Осьодло В. І., доктор 
психол. наук, професор, начальник Гуманітарного інституту 
(Національний університет оборони України імені Івана Чер-
няховського). Опоненти: Лагодинський О. С., доктор пед. 
наук, доцент, начальник кафедри іноземних мов (Воєнно-
дипломатична академія імені Євгенія Березняка); Бец І. О., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри англійської 
мови (Національна академія Державної прикордонної служ-
би України імені Богдана Хмельницького). (401/8)

Земка Оксана Валеріївна, аспірант кафедри педагогіки 
та менеджменту освіти Глухівського національного педаго-
гічного університету імені Олександра Довженка: «Форму-
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вання підприємницької компетентності у майбутніх учителів 
технологій у процесі професійної підготовки» (13.00.04 – те-
орія і методика професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 
у Глухівському національному педагогічному університеті 
імені Олександра Довженка МОН України (41400, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 24; тел. (05444) 2-26-51, 2-34-27). 
Науковий керівник – Зінченко В. П., кандидат пед. наук, до-
цент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
(Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка). Опоненти: Лодатко Є. О., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри педагогіки вищої школи 
і освітнього менеджменту (Черкаський національний універ-
ситет імені Богдана Хмельницького); Янцур М. С., кандидат 
пед. наук, доцент, завідувач кафедри технологічної освіти 
(Рівненський державний гуманітарний університет). (418/8)

Вєтрова Ольга Дмитрівна, асистент кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка: 
«Підготовка майбутніх соціальних педагогів до взаємодії 
сім’ї і школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого 
шкільного віку» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 56.146.01 у Глухівському національному 
педагогічному університеті імені Олександра Довженка МОН 
України (41400, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; тел. 
(05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий керівник – Міщик Л. І., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи (Глухівський національний пе-
дагогічний університет імені Олександра Довженка). Опонен-
ти: Харченко С. Я., доктор пед. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри соціальної 
педагогіки (ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка», м. Старобільськ); Зосименко О. В., канди-
дат пед. наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти 
та менеджменту (КЗ «Сумський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти»). (419/8)

Литвинова Наталія Вікторівна, асистент кафедри про-
фесійної освіти та комп’ютерних технологій Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олексан-
дра Довженка: «Формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів професійного навчання будівельного 
профілю в процесі виробничої практики» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 
у Глухівському національному педагогічному університеті 
імені Олександра Довженка МОН України (41400, м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 24; тел. (05444) 2-26-51, 2-34-27). 
Науковий керівник – Курок В. П., доктор пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти 
(Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка). Опоненти: Грітченко А. Г., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти 
та технологій за профілями (Уманський державний педа-
гогічний університет імені Павла Тичини); Волосюк Т. В., 
кандидат пед. наук, викладач спецдисциплін (Політехнічний 
технікум Конотопського інституту Сумського державного 
університету). (421/8)

Воєвода Катерина Валентинівна, інженер служби серти-
фікації Льотної академії Національного авіаційного універси-
тету: «Професійна підготовка фахівців з авіаційної безпеки 
в європейських регіональних навчальних центрах ІСАО» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да К 23.144.02 у Льотній академії Національного авіаційного 
університету МОН України (25005, м. Кропивницький, вул. 
Добровольського, 1; тел. (052) 234-40-39). Науковий керів-
ник – Плачинда Т. С., доктор пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних 
наук (Льотна академія Національного авіаційного універси-
тету). Опоненти: Барановська Л. В., доктор пед. наук, профе-
сор, професор кафедри педагогіки та психології професійної 
освіти (Національний авіаційний університет); Діденко О. В., 
доктор пед. наук, професор, провідний науковий співробіт-
ник науково-дослідного відділу (Національна академія Дер-
жавної прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького). (423/8)

Шеремет Павло Миколайович, заступник директора з на-
вчальної роботи Кіровоградського обласного навчально-ви-
ховного комплексу (гімназія – інтернат – школа мистецтв): 
«Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі 
післядипломної освіти» (13.00.04 – теорія і методика профе-
сійної освіти). Спецрада К 23.144.02 у Льотній академії На-
ціонального авіаційного університету МОН України (25005, 
м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1; тел. (052) 234-
40-39). Науковий керівник – Москаленко О. І., доктор пед. 
наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Льотна ака-
демія Національного авіаційного університету). Опоненти: 
Хомич Л. О., доктор пед. наук, професор, заступник дирек-
тора з наукової роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України); Довга Т. Я., кандидат пед. наук, 
професор, професор кафедри педагогіки дошкільної та по-
чаткової освіти (Центральноукраїнський державний педаго-
гічний університет імені Володимира Винниченка). (424/8)

Богуш Людмила Андріївна, викладач кафедри педагогі-
ки ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем’янчука»: «Підготовка магістрів 
в галузі міжнародних відносин до стратегічного управління 
професійною кар’єрою» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада К 08.120.02 у ВНЗ «Університет 
імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеслав-
ська Набережна, 18; тел. (056) 791-12-65). Науковий керів-
ник – Томашевська І. П., кандидат пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки (Східноєвропейський національ-
ний університет імені Лесі Українки). Опоненти: Кучай О. В., 
доктор пед. наук, доцент кафедри педагогіки (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України); 
Максимчук Л. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафе-
дри іноземних мов (Хмельницький національний університет 
МОН України). (488/8)

Сороквашин Сергій Володимирович, заступник директо-
ра з навчально-методичної роботи Дніпропетровського цен-
тру професійної освіти Держслужби зайнятості: «Формуван-
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ня інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників будівельної галузі у процесі про-
фесійної підготовки» (13.00.04 – теорія і методика профе-
сійної освіти). Спецрада К 08.120.02 у ВНЗ «Університет імені 
Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська На-
бережна, 18; тел. (056) 791-12-65). Науковий керівник – Вол-
кова Н. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки та психології (ВНЗ «Університет імені Альфреда 
Нобеля»). Опоненти: Поясок Т. Б., доктор пед. наук, профе-
сор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського МОН України); Кравець С. Г., кандидат пед. 
наук, старший науковий співробітник лабораторії дистанцій-
ного професійного навчання (Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України). (489/8)

Жданюк Анна Василівна, аспірант кафедри педагогіки та 
психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»: «Під-
готовка майбутніх юристів до запобігання конфліктам у про-
фесійній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професій-
ної освіти). Спецрада К 08.120.02 у ВНЗ «Університет імені 
Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська На-
бережна, 18; тел. (056) 791-12-65). Науковий керівник – Ко-
жушко С. П., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та 
мовної підготовки (ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобе-
ля»). Опоненти: Яворська Г. Х., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки та психології (Міжнародний 
гуманітарний університет МОН України); Беспарточна О. І., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри психології, пе-
дагогіки та філософії (Кременчуцький національний універ-
ситет імені Михайла Остроградського МОН України). (490/8)

Дімітрова-Бурлаєнко Світлана Дімова, старший викладач 
кафедри вищої математики Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут»: «Підготовка 
студентів технічних університетів до виявлення креативної 
компетентності у професійній діяльності» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада К 08.120.02 у ВНЗ 
«Університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. 
Січеславська Набережна, 18; тел. (056) 791-12-65). Науковий 
керівник – Резван О. О., доктор пед. наук, доцент, профе-
сор кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Кулєшова В. В., 
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри інженерної 
педагогіки та психології (Навчально-науковий професійно-
педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної 
академії МОН України); Семененко І. Є., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри мовної підготовки (Харківський на-
ціональний автомобільно-дорожній університет МОН Украї-
ни). (491/8)

Волохата Катерина Миколаївна, викладач природничих 
дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу 
імені Михайла Грушевського: «Формування природознав-
чої компетентності майбутніх учителів початкової школи в 

процесі фахової підготовки» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницько-
му державному педагогічному університеті імені Михай-
ла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. 
Острозького, 32; тел. (0432) 276045). Науковий керівник – 
Блажко О. А., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафе-
дри хімії та методики навчання хімії (Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). 
Опоненти: Біда О. А., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри теорії і методики початкового навчання (Черкась-
кий національний університет імені Богдана Хмельницького); 
Шапошнікова І. М., кандидат пед. наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки і методики початкового навчання (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-
ва). (492/8)

Рищак Наталія Іванівна, вчитель англійської мови, за-
ступник директора з навчально-виховної роботи Одеського 
закладу загальної середньої освіти № 50: «Виховання культу-
ри спілкування старшокласників у полікультурному середо-
вищі» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спецрада Д 
05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному універ-
ситеті імені Михайла Коцюбинського МОН України (21100, 
м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). На-
уковий керівник – Бартенєва І. О., кандидат пед. наук, до-
цент, доцент кафедри педагогіки (ДЗ «Південноукраїнський 
державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-
го»). Опоненти: Солодка А. К., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри перекладу (Миколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинського); Каплінський В. В., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і про-
фесійної освіти (Вінницький державний педагогічний універ-
ситет імені Михайла Коцюбинського). (493/8)

Бузенко Ірина Леонідівна, викладач природничих дис-
циплін Вінницького обласного комунального гуманітарно-
педагогічного коледжу: «Формування еколого-валеологіч-
ної компетентності майбутніх учителів початкової школи в 
процесі професійної підготовки у педагогічних коледжах» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцюбинського МОН України 
(21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-
45). Науковий керівник – Фрицюк В. А., доктор пед. наук, до-
цент кафедри педагогіки і професійної освіти (Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Коцю-
бинського). Опоненти: Лук’янова Л. Б., доктор пед. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч 
науки і техніки України (Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України); Лутковська С. М., кандидат пед. 
наук, заступник директора з виховної роботи (Технологічно-
промисловий коледж Вінницького національного аграрного 
університету). (494/8)

Марчук Іванна Анатоліївна, старший викладач кафедри 
філософії та суспільних наук Вінницького національного ме-
дичного університету імені М. І. Пирогова: «Підготовка май-
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бутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в профе-
сійній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 05.053.01 у Вінницькому державному 
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 
МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел. 
(0432) 27-60-45). Науковий керівник – Коломієць А. М., док-
тор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи (Він-
ницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського). Опоненти: Романишина Л. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія); Пайкуш М. А., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри біофізики (Львівський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галицького). 
(495/8)

Корякін Олексій Олексійович, викладач кафедри образот-
ворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої куль-
тури Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка: «Педагогічні умови розвитку конструктив-
ного лідерства майбутніх магістрів гуманітарного профілю в 
процесі професійної підготовки» (13.00.04 – теорія і мето-
дика професійної освіти). Спецрада К 55.053.03 у Сумсько-
му державному педагогічному університеті імені А. С. Ма-
каренка МОН України (40000, м. Суми, вул. Роменська, 87; 
тел. (0542) 22-14-95). Науковий керівник – Бех І. Д., доктор 
психол. наук, професор, дійсний член НАПН України, заслу-
жений діяч науки і техніки України, директор (Інститут проб-
лем виховання НАПН України). Опоненти: Харченко С. Я., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
педагогіки (ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» МОН України, м. Старобільськ); Томашев-
ська І. П., кандидат пед. наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки МОН України). (522/8)

Алєксєєва Ганна Станіславівна, асистент кафедри фі-
лософії, українознавства і політології Української інженер-
но-педагогічної академії: «Формування інформаційної куль-
тури іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціаль-
ностей» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада 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 – Синель-
ник І. В., кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри 
фізики (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»). Опоненти: Хоменко В. Г., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних тех-
нологій в управлінні та навчанні й інформатики (Бердян-
ський державний педагогічний університет); Олійник Н. Ю., 
кандидат пед. наук, доцент, заступник директора з науково-
педагогічної роботи (Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічно-
го університету). (653/8)

Ткаченко Ірина Олександрівна, аспірант кафедри пе-
дагогіки Сумського державного педагогічного університе-
ту імені А. С. Макаренка: «Розвиток вищої хореографічної 

освіти в Німеччині (друга половина XX – початок XXI століт-
тя)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогіч-
ному університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий 
керівник – Ніколаї Г. Ю., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії (Сум-
ський державний педагогічний університет імені А. С. Мака-
ренка МОН України). Опоненти: Заболотна О. А., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри іноземних мов (Уман-
ський державний педагогічний університет імені Павла Тичи-
ни МОН України); Благова Т. О., кандидат пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри хореографії (Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України). 
(666/8)

Бутова Віра Олександрівна, асистент кафедри іноземних 
мов та методики викладання Глухівського національного пе-
дагогічного університету імені Олександра Довженка: «Орга-
нізаційно-педагогічне забезпечення якості освіти в загально-
освітніх школах Фінляндії» (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. Роменська, 87; тел. (0542) 
22-15-17). Науковий керівник – Першукова О. О., доктор пед. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри авіа-
ційної англійської мови (Національний авіаційний університет 
МОН України). Опоненти: Огієнко О. І., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри педагогіки (Сумський державний 
педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України); 
Загоруйко Л. О., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
іноземних мов (Уманський державний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини МОН України). (667/8)

Клочко Оксана Миколаївна, викладач кафедри профе-
сійної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти: «Розвиток жіночої гім-
назійної освіти Північного Сходу України в другій половині 
XIX – на початку XX століття» (13.00.01 – загальна педагогі-
ка та історія педагогіки). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макарен-
ка МОН України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. 
(0542) 22-15-17). Науковий керівник – Луценко О. А., канди-
дат філософ. наук, доцент, доцент кафедри соціальної робо-
ти і менеджменту соціокультурної діяльності (Сумський дер-
жавний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН 
України). Опоненти: Сейко Н. А., доктор пед. наук, професор, 
проректор з наукової та міжнародної роботи (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка МОН України); Бі-
ліченко П. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри пе-
дагогіки та менеджменту освіти (Глухівський національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка МОН 
України). (673/8)

Абрамович Тетяна Вікторівна, методист кабінету-центру 
практичної психології і соціальної роботи Рівненського об-
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти: «Роз-
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виток професійної компетентності соціального педагога в 
системі післядипломної освіти» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 47.053.01 у Рівненсько-
му державнорму гуманітарному університеті МОН України 
(33000, м. Рівне, вул. С. Бандери, 12; тел. (0362) 26-78-65). 
Науковий керівник – Марчук О. О., кандидат пед. наук, до-
цент, доцент кафедри педагогіки (ПВНЗ «Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степа-
на Дем’янчука»). Опоненти: Литвиненко С. А., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри практичної психології та 
психотерапії (Рівненський державний гуманітарний універ-
ситет); Павлик Н. П., кандидат пед. наук, доцент, докторант 
кафедри соціальних технологій (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка МОН України). (674/8)

Симоненко Наталія Олександрівна, аспірант кафедри 
педагогіки Сумського державного педагогічного універси-
тету імені А. С. Макаренка: «Організація самостійної робо-
ти студентів у вищих медичних навчальних закладах США»: 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 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). Науковий 
керівник – Лобова О. В., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри дошкільної і початкової освіти (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
МОН України). Опоненти: Гриньова М. В., доктор пед. наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, декан природ-
ничого факультету, професор кафедри педагогічної май-
стерності та менеджменту імені І. А. Зязюна (Полтавський 
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
МОН України); Литовченко І. М., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри англійської мови технічного спрямування 
№ 2 (Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Украї-
ни). (675/8)

Самойлова Юлія Ігорівна, викладач кафедри гуманітар-
них дисциплін Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ: «Тенденції розвитку інно-
ваційних шкільних мереж у США в кінці XX – на початку 
XXI століття» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державно-
му педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН 
України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 
22-15-17). Науковий керівник – Сбруєва А. А., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка МОН України). Опоненти: Гриньова М. В., доктор пед. 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан 
природничого факультету, професор кафедри педагогічної 
майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна (Полтав-
ський національний педагогічний університет імені В. Г. Ко-
роленка МОН України); Заболотна О. А., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри іноземних мов (Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
МОН України). (684/8)

Сидоренко Наталія Володимирівна, аспірант кафедри 
педагогіки Сумського державного педагогічного універси-
тету імені A. С. Макаренка: «Розвиток освіти національних 
меншин у Північно-Східній Україні у 20 – 30-х роках XX сто-
ліття» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічно-
му університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий 
керівник – Осьмук Н. Г., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: 
Ткаченко А. В., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна 
(Полтавський національний педагогічний університет імені 
B. Г. Короленка МОН України); Березюк О. С., кандидат пед. 
наук, професор, професор кафедри педагогіки (Житомир-
ський державний університет імені Івана Франка МОН Укра-
їни). (685/8)

Швець Оксана Вікторівна, аспірант Кременецької облас-
ної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка: 
«Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів до використання поетичних творів у процесі худож-
ньо-мовленнєвої діяльності» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 47.053.01 у Рівненсько-
му державному гуманітарному університеті МОН України 
(33000, м. Рівне, вул. С. Бандери, 12; тел. (0362) 267-865). 
Науковий керівник – Бенера В. Є., доктор пед. наук, про-
фесор, проректор з наукової роботи, доцент (Кременецька 
обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Богуш А. М., доктор пед. наук, професор, 
дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теорії та ме-
тодики дошкільної освіти (ДЗ «Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); 
Шадюк (Падалка) О. І., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені про-
фесора Т. І. Поніманської (Рівненський державний гумані-
тарний університет). (686/8)

Єременко Інна Володимирівна, методист з іноземних мов 
навчально-методичного відділу координації освітньої діяль-
ності та професійного розвитку Сумського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти: «Тенденції інтерна-
ціоналізації забезпечення якості у Європейському просторі 
вищої освіти» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педа-
гогіки). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному пе-
дагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України 
(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). 
Науковий керівник – Сбруєва А. А., доктор пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри педагогіки (Сумський державний пе-
дагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України). 
Опоненти: Авшенюк Н. М., доктор пед. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педа-
гогічної освіти і освіти дорослих (Інститут педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України); Білокопитов В. І., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Сумський 
національний аграрний університет МОН України). (687/8)
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Лі Ює, аспірант кафедри музичного мистецтва і хорео-
графії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогіч-
ний університет імені К. Д. Ушинського»: «Методика фор-
мування художньо-смислових уявлень майбутніх учителів 
музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепі-
ано» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педаго-
гічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України 
(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). 
Науковий керівник – Реброва О. Є., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореогра-
фії (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» МОН України). Опо-
ненти: Мозгальова Н. Г., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри музикознавства, інструментальної підго-
товки та хореографії (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського МОН України); 
Соколова О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафе-
дри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова МОН України). (688/8)

Пукас Іванна Леонідівна, аспірант Кам’янець-Поділь-
ського національного університету імені Івана Огієнка: «Про-
фесійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співп-
раці школи з закладами педагогічної освіти» (13.00.04 – те-
орія 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) 267-
865). Науковий керівник – Франчук Т. Й., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, 
середньої і вищої освіти та управління навчальним закла-
дом (Кам’янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка). Опоненти: Потапчук Т. В., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри теорії та методики дошкільної 
та спеціальної освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»); Ільчук В. В., кан-
дидат пед. наук, викладач кафедри української та інозем-
них мов (Вінницький національний аграрний університет). 
(689/8)

Ду Цзілун, аспірант кафедри музичного мистецтва і 
хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Методика 
формування навичок естрадного співу в учнів молодшого 
шкільного віку» (13.00.02 – теорія та методика музичного на-
вчання). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному пе-
дагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України 
(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). 
Науковий керівник – Кьон Н. Г., кандидат пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри теорії музики і вокалу (ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» МОН України). Опоненти: Савченко Р. А., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри теорії та ме-
тодики музичної освіти, хорового співу і диригування (Націо-
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
МОН України); Бірюкова Л. А., кандидат пед. наук, доцент, 

доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики 
музичного навчання (Сумський державний педагогічний уні-
верситет імені А. С. Макаренка МОН України). (690/8)

Ван Яцзюнь, аспірант кафедри музичного мистецтва і 
хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Методика 
формування комунікативної культури майбутніх учителів 
музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового на-
вчання» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічно-
му університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науко-
вий керівник – Реброва О. Є., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії (ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний універси-
тет імені К. Д. Ушинського» МОН України). Опоненти: Олек-
сюк О. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та методики музичного мистецтва (Київський універ-
ситет імені Бориса Грінченка МОН України); Петренко М. Б., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри хорового дири-
гування, вокалу та методики музичного навчання (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
МОН України). (691/8)

Чень Цзицзянь, тимчасово не працює: «Методика фор-
мування цілісного уявлення про музичний твір у майбутніх 
учителів музики» (13.00.02 – теорія та методика музичного 
навчання). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН Украї-
ни (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). 
Науковий керівник – Шип С. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри музичного мистецтва і хорео-
графії (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» МОН України). Опонен-
ти: Єременко О. В., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри музично-інструментального виконавства (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
МОН України); Полатайко О. М., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного 
виконавства (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова МОН України). (692/8)

Чень Люсін, аспірант кафедри музичного мистецтва і 
хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педа-
гогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Методика 
формування творчих якостей особистості майбутніх учи-
телів музики в процесі вивчення вокальної романсової лі-
рики» (13.00.02 – теорія та методика музичного навчання). 
Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогіч-
ному університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий 
керівник – Осадча Т. В., кандидат пед. наук, доцент, завідувач 
кафедри диригентсько-хорової підготовки (ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» МОН України). Опоненти: Лобова О. В., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри дошкільної і 
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початкової освіти (Сумський державний педагогічний універ-
ситет імені А. С. Макаренка МОН України); Барановська І. Г., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри мистецьких 
дисциплін (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського МОН України). (693/8)

Грінченко Алла Миколаївна, викладач кафедри музично-
інструментальної підготовки ДЗ «Південноукраїнський на-
ціональний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-
го»: «Методика формування музично-виконавського само-
контролю майбутніх учителів музики в процесі навчання гри 
на фортепіано» (13.00.02 – теорія та методика музичного на-
вчання). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному пе-
дагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН України 
(40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). 
Науковий керівник – Реброва О. Є., доктор пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії 
(ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» МОН України). Опоненти: 
Щолокова О. П., доктор пед. наук, професор, завідувач ка-
федри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова МОН України); Щербініна О. М., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри інструментально-виконавської під-
готовки (Ніжинський державний університет імені Миколи 
Гоголя МОН України). (694/8)

Толстова Наталя Михайлівна, викладач кафедри теорії 
музики і вокалу ДЗ «Південноукраїнський національний пе-
дагогічний університет імені К. Д. Ушинського»: «Формуван-
ня готовності майбутніх учителів музики до фахового само-
вдосконалення на заняттях з постановки голосу» (13.00.02 – 
теорія та методика музичного навчання). Спецрада Д 
55.053.01 у Сумському державному педагогічному універси-
теті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. 
Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – 
Кьон Н. Г., кандидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри те-
орії музики і вокалу (ДЗ «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН Укра-
їни). Опоненти: Овчаренко Н. А., доктор пед. наук, доцент, 
професор кафедри методики музичного виховання, співу та 
хорового диригування (Криворізький державний педагогіч-
ний університет МОН України); Бірюкова Л. А., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри хорового диригування, вокалу 
та методики музичного навчання (Сумський державний пе-
дагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України). 
(695/8)

Міхно Світлана Василівна, викладач кафедри іноземних 
мов Сумського державного університету: «Формування піз-
навально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної 
мови у процесі вивчення педагогічних дисциплін» (13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти). Спецрада Д 55.053.01 
у Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Ромен-
ська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Лобо-
ва О. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри до-

шкільної і початкової освіти (Сумський державний педагогіч-
ний університет імені А. С. Макаренка МОН України). Опонен-
ти: Вітвицька С. С., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка МОН України); Ткаченко Н. М., кандидат 
пед. наук, доцент, докторант (Глухівський національний пе-
дагогічний університет імені Олександра Довженка МОН 
України). (696/8)

Крівшенко Ліна Миколаївна, аспірант кафедри педа-
гогіки Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка: «Формування вмінь застосування 
евристичного навчального діалогу у професійній підготов-
ці майбутніх учителів початкових класів» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 55.053.01 
у Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Ромен-
ська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Лаза-
рєв М. О., кандидат пед. наук, професор, професор кафе-
дри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи (Сум-
ський державний педагогічний університет імені А. С. Ма-
каренка МОН України). Опоненти: Гузій Н. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова МОН України); Зайцева І. О., кандидат пед. наук, 
старший викладач кафедри іноземних мов (Сумський дер-
жавний університет МОН України). (697/8)

Пташенчук Оксана Олексіївна, аспірант кафедри педаго-
гіки Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка: «Формування дослідницької компетент-
ності майбутніх учителів біології у процесі професійної під-
готовки» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 
Спецрада Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічно-
му університеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий 
керівник – Чайченко Н. Н., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри хімії та методики навчання хімії (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
МОН України). Опоненти: Ярошенко О. Г., доктор пед. наук, 
професор, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки 
(Інститут вищої освіти НАПН України); Білянська М. М., док-
тор пед. наук, доцент, доцент кафедри психолого-педагогіч-
них дисциплін (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова МОН України). (698/8)

Бутенко Віта Григорівна, викладач кафедри дошкільної 
і початкової освіти Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка: «Підготовка майбут-
ніх вихователів до формування здоров’язбережувальної 
компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності» 
(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 – Кондратюк С. М., кандидат пед. наук, доцент, 
директор ННІ педагогіки і психології (Сумський державний 
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педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН Укра-
їни). Опоненти: Рогальська-Яблонська І. П., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри соціології і соціальної 
роботи (Міжнародна академія управління персоналом МОН 
України); Підлипняк І. Ю., кандидат пед. наук, старший ви-
кладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини 
(Уманський державний педагогічний університет імені Пав-
ла Тичини МОН України). (699/8)

Ячменик Марина Михайлівна, аспірант кафедри педаго-
гіки Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка: «Підготовка майбутніх учителів української 
мови і літератури до використання засобів медіаосвіти у 
професійній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському держав-
ному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка МОН 
України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 
22-15-17). Науковий керівник – Семеног О. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри української мови (Сум-
ський державний педагогічний університет імені А. С. Ма-
каренка МОН України). Опоненти: Іванова Т. В., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри соціальних комунікацій 
(Маріупольський державний університет МОН України); Ци-
ганок О. О., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри 
української літератури, українознавства та методик їх на-
вчання (Уманський державний педагогічний університет іме-
ні Павла Тичини МОН України). (701/8)

Наконечна Альона Олегівна, аспірант кафедри практики 
іноземної мови та методики викладання Хмельницького на-
ціонального університету: «Організація самостійної навчаль-
ної діяльності майбутніх перекладачів в університетах США» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецрада 
Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті 
МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 
11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий керівник – Бідюк Н. М., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри практики 
іноземної мови та методики викладання (Хмельницький на-
ціональний університет). Опоненти: Авшенюк Н. М., доктор 
пед. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих (Ін-
ститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України); 
Прадівлянний М. Г., кандидат пед. наук, доцент, директор 
Центру міжнародних зв’язків (Вінницький національний тех-
нічний університет). (706/8)

Покудіна Лариса Степанівна, вчитель математики та 
інформатики спеціалізованої середньої загальноосвітньої 
школи № 52 імені М. Лобачевського, м. Львів: «Міждис-
циплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх 
бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да Д 70.052.05 у Хмельницькому національному університеті 
МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; 
тел. (0382) 72-87-04). Науковий керівник – Гомонюк О. М., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри психоло-
гії та педагогіки (Хмельницький національний університет). 

Опоненти: Гуревич Р. С., доктор пед. наук, професор, дирек-
тор ННІ педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої 
кваліфікації (Вінницький державний педагогічний універси-
тет імені Михайла Коцюбинського); Потапкіна Л. В., кандидат 
пед. наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики та 
інформатики (ПВНЗ «Університет економіки і підприємни-
цтва»). (707/8)

Фаст Аліна Сергіївна, старший викладач кафедри до-
шкільної та початкової освіти КВНЗ «Дніпровська академія 
неперервної освіти» Дніпропетровської облради: «Профе-
сійна підготовка магістрів публічного адміністрування в уні-
верситетах США» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому національ-
ному університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий ке-
рівник – Третько В. В., доктор пед. наук, професор, декан 
факультету міжнародних відносин (Хмельницький націо-
нальний університет). Опоненти: Огієнко О. І., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри педагогіки (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка); 
Ларіна Н. Б., кандидат пед. наук, доцент, перший заступник 
директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів 
(Національна академія державного управління при Прези-
дентові України). (708/8)

Чорна Ірина Іванівна, асистент кафедри економіки і 
маркетингу Інституту підприємництва та перспектив техно-
логій Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Формування професійної мобільності майбутніх економіс-
тів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому 
навчальному закладі» (13.00.04 – теорія і методика профе-
сійної освіти). Спецрада Д 70.052.05 у Хмельницькому націо-
нальному університеті МОН України (29016, м. Хмельниць-
кий, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-87-04). Науковий 
керівник – Сушенцева Л. Л., доктор пед. наук, доцент, про-
фесор кафедри педагогіки та соціального управління (На-
ціональний університет «Львівська політехніка). Опоненти: 
Пріма Р. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
теорії і методики природничо-математичних дисциплін по-
чаткової освіти (Східноєвропейський національний універси-
тет імені Лесі Українки); Прадівлянний М. Г., кандидат пед. 
наук, доцент, директор Центру міжнародних зв’язків (Він-
ницький національний технічний університет). (709/8)

Бурлака Ольга Вікторівна, вчитель географії Хмель-
ницької спеціальної загальноосвітньої школи № 33: «Фор-
мування географічних понять в учнів із порушеннями слуху 
6 – 9 класів» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спецрада 
Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України 
(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-42-
92). Науковий керівник – Адамюк Н. Б., кандидат пед. наук, 
старший науковий співробітник відділу навчання жестової 
мови (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України). Опо-
ненти: Форостян О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри дефектології та фізичної реабілітації (Південно-
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український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського); Мартинчук О. В., кандидат пед. наук, до-
цент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної 
та інклюзивної освіти (Київський університет імені Бориса 
Грінченка). (716/8)

Роменська Тамара Григорівна, завідувач навчальної час-
тини Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія»: «Формування 
соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку із ди-
тячим церебральним паралічем» (13.00.03 – корекційна пе-
дагогіка). Спецрада Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педа-
гогіки НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; 
тел. (044) 440-42-92). Науковий керівник – Омельченко І. М., 
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, стар-
ший науковий співробітник відділу психолого-педагогічного 
супроводу дітей з особливими потребами (Інститут спеціаль-
ної педагогіки НАПН України). Опоненти: Дегтяренко Т. М., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри корекційної 
та інклюзивної освіти (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка); Тищенко Л. А., кандидат 
пед. наук, викладач кафедри спеціальної психології, корек-
ційної та інклюзивної освіти (Київський університет імені 
Бориса Грінченка). (717/8)

Наконечна Лариса Михайлівна, аспірант Інституту спе-
ціальної педагогіки НАПН України: «Становлення та розви-
ток інклюзивної освіти в Канаді та в Україні» (13.00.03 – 
корекційна педагогіка). Спецрада Д 26.450.01 в Інституті 
спеціальної педагогіки НАПН України (04060, м. Київ, вул. 
М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-42-92). Науковий керів-
ник – Колупаєва А. А., доктор пед. наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, заступник директора з на-
укових питань (Інститут спеціальної педагогіки НАПН Укра-
їни). Опоненти: Глоба О. П., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова); Шапочка К. А., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
перекладу (Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського). (718/8)

Кунінець Олеся Олександрівна, старший викладач кафе-
дри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання 
Класичного приватного університету: «Корекція рухової сфе-
ри глухих дітей молодшого шкільного віку засобами оздо-
ровчого туризму» (13.00.03 – корекційна педагогіка). Спец-
рада Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки НАПН 
України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 
440-42-92). Науковий керівник – Ляхова І. М., доктор пед. 
наук, професор, директор Інституту здоров’я, спорту та ту-
ризму (Класичний приватний університет). Опоненти: Куль-
біда С. В., доктор пед. наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу навчання жестової мови (Інститут спеці-
альної педагогіки НАПН України); Лещій Н. П., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації 
(Південноукраїнський національний педагогічний універси-
тет імені К. Д. Ушинського). (719/8)

Ходаковська Лідія Вікторівна, аспірант кафедри пе-
дагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська акаде-
мія неперервної освіти»: «Розвиток дошкільної освіти на 
Півдні України (друга половина XX – початок XXI століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спец-
рада Д 44.053.03 у Полтавському національному педагогіч-
ному університеті імені В. Г. Короленка МОН України (36003, 
м. Полтава, вул. Остроградського, 2; тел. (0532) 56-23-13). 
Науковий керівник – Примакова В. В., доктор пед. наук, до-
цент, завідувач кафедри теорії й методики виховання, пси-
хології та інклюзивної освіти (КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти»). Опоненти: Гнізділова О. А., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти 
(Полтавський національний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка); Пантюк Т. І., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної осві-
ти (Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка). (747/8)

Харченко Сергій Миколайович, старший викладач кафе-
дри фізичного виховання Сумського національного аграрно-
го університету: «Формування здоров’язбережувальної ком-
петентності майбутніх фахівців аграрного профілю у процесі 
професійно-прикладної фізичної підготовки» (13.00.04 – те-
орія 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 – Рибал-
ко П. Ф., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії 
та методики фізичної культури (Сумський державний педа-
гогічний університет імені А. С. Макаренка МОН України). 
Опоненти: Сущенко А. В., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри освіти та управління навчальним закладом 
(Класичний приватний університет); Куртова Г. Ю., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри біологічних основ, фізич-
ного виховання, здоров’я та спорту (Національний універси-
тет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН Укра-
їни). (748/8)

Скирда Алла Євгенівна, старший викладач кафедри 
мовної підготовки ДВНЗ «Донецький національний техніч-
ний університет», м. Покровськ: «Соціально-педагогічна 
підтримка обдарованих студентів у навчальних закладах 
Австралії» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педа-
гогіки). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському націо-
нальному університеті імені Володимира Даля МОН України 
(93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. 
(064) 524-03-42). Науковий керівник – Кабанець М. М., кан-
дидат пед. наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготов-
ки (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»). 
Опоненти: Алфімов В. М., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національ-
ний університет імені Володимира Даля); Кокоріна Л. В., 
кандидат пед. наук, доцент кафедри психології та педагогі-
ки Горлівського інституту іноземних мов (ДВНЗ «Донбась-
кий державний педагогічний університет», м. Слов’янськ). 
(757/8)
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Гончарук Оксана Миколаївна, фахівець І категорії при-
ймальної комісії Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: «Формування здоров’язбе-
режувального стилю поведінки студентів аграрних закла-
дів вищої освіти» (13.00.07 – теорія і методика виховання). 
Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному 
університеті імені Володимира Даля МОН України (93400, 
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-
03-42). Науковий керівник – Сопівник Р. В., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри педагогіки (Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України). Опо-
ненти: Осіпцов А. В., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 
(Маріупольський державний університет); Богініч О. Л., кан-
дидат пед. наук, професор кафедри менеджменту та інно-
ваційних технологій дошкільної освіти (Інститут розвитку 
дитини Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова). (758/8)

Годунко Людмила Володимирівна, старший викладач 
Сарненського педагогічного коледжу Рівненського держав-
ного гуманітарного університету: «Реформування шкільної 
іншомовної освіти в Чеській та Словацькій Республіках у 
руслі Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Спец-
рада Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному універ-
ситеті імені Володимира Даля МОН України (93400, м. Сєвєро-
донецьк, просп. Центральний, 59-а; тел. (064) 524-03-42). На-
уковий керівник – Тадеєва М. І., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри іноземних мов (Національний університет 
водного господарства та природокористування). Опоненти: 
Локшина О. І., доктор пед. наук, професор, завідувач лабора-
торії порівняльної педагогіки (Інститут педагогіки НАПН Укра-
їни); Максименко О. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри 
іноземних мов (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»). (759/8)

Бобро Лілія Вікторівна, аспірант кафедри педагогіки Ні-
жинського державного університету імені Миколи Гоголя: 
«Виховання уміння долати страхи у дітей 5 – 7 років в умовах 
дошкільного навчального закладу» (13.00.07 – теорія і мето-
дика виховання). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнсько-
му національному університеті імені Володимира Даля МОН 
України (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; 
тел. (064) 524-03-42). Науковий керівник – Кононко О. Л., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри дошкіль-
ної освіти (Ніжинський державний університет імені Миколи 
Гоголя). Опоненти: Роганова М. В., доктор пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти 
(КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харків-
ської облради); Савченко І. Д., кандидат пед. наук, старший 
викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти, декан 
факультету дошкільної освіти (Глухівський національний пе-
дагогічний університет імені Олександра Довженка). (760/8)

Власенко Каріна Олександрівна, провідний фахівець 
організаційного відділу Національного університету біо-

ресурсів і природокористування України: «Виховання 
ціннісного ставлення до праці у студентів аграрних закла-
дів вищої освіти» (13.00.07 – теорія і методика вихован-
ня). Спецрада Д 26.004.18 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України МОН України 
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-
82-28). Науковий керівник – Сопівник І. В., доктор пед. 
наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи та 
інформаційних технологій в освіті (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України). Опо-
ненти: Потапчук Т. В., доктор пед. наук, професор, профе-
сор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної 
освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»); Кучай Т. П., доктор пед. наук, 
доцент, професор кафедри педагогіки та психології (За-
карпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II). 
(871/8)

Пшеславська Світлана Олександрівна, учитель росій-
ської мови та української літератури Парафіївської загаль-
ноосвітньої ніколи І – III ступенів: «Формування сімейних 
цінностей учнів 10 – 11 класів засобами української літе-
ратури» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Спец-
рада Д 26.004.18 у Національному університеті біоресур-
сів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). 
Науковий керівник – Вишківська В. Б., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри теорії та історії педагогіки (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова). Опоненти: Потапчук Т. В., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри теорії та методики дошкільної 
і спеціальної освіти (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»); Гончар Л. В., кан-
дидат пед. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник лабораторії виховання в сім’ї та 
закладах інтернатного типу (Інститут проблем виховання 
НАПН України). (872/8)

Тішкова Олена Федорівна, викладач англійської мови 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»: «Підготовка вчителів англійської 
мови у вищих навчальних закладах Китайської Народної 
Республіки» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 26.004.18 у Національному універ-
ситеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Амеліна С. М., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземної філо-
логії і перекладу (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України). Опоненти: Шандрук С. І., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри лінг-
водидактики та іноземних мов (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка); Клак І. Є., кандидат пед. наук, доцент ка-
федри іноземних мов та методики їх викладання (Креме-
нецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені 
Тараса Шевченка). (873/8)
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МЕДИЧНІ НАУКИ
Рудік Микола Валерійович, асистент кафедри променевої 

діагностики ДЗ «Запорізька медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України»: «Комп’ютерно-томографічна ан-
гіопульмонографічна діагностика тромбоемболії легеневої 
артерії та її ускладнень» (14.01.23 – променева діагностика 
та променева терапія). Спецрада Д 26.613.11 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 
489-12-03). Науковий керівник – Федьків С. В., доктор мед. 
наук, завідувач відділення ядерної медицини та променевої 
діагностики (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка 
М. Д. Стражеска» НАМН України). Опоненти: Солодяннико-
ва О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач науково-діа-
гностичного відділення ядерної медицини з сектором рент-
генхірургії та ангіографії (Національний інститут раку МОЗ 
України); Ялинська Т. А., доктор мед. наук, завідувач відді-
лення променевої діагностики (ДУ «Науково-практичний 
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України»). (10/8)

Сіренко Оксана Іванівна, асистент кафедри неонатоло-
гії Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика: «Особливості адаптації, захворюваності 
та прогноз у передчасно народжених дітей з гестаційним 
віком 34 (0/7) – 36 (6/7) тижнів» (14.01.10 – педіатрія). 
Спецрада Д 26.003.04 у Національному медичному універ-
ситеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, 
бульв. Т. Шевченка, 13; тел. (044) 234-40-62). Науковий ке-
рівник – Шунько Є. Є., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, завідувач кафедри неонато-
логії (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика). Опоненти: Павлишин Г. А., доктор мед. 
наук, професор кафедри педіатрії № 2 (Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України); Яблонь О. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри педіатрії № 1 (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). 
(25/8)

Сидоренко Інесса Віталіївна, лікар педіатр-неонатолог 
відділення другого етапу виходжування недоношених дітей 
Перинатального центру м. Києва: «Оптимізація нутритивно-
го забезпечення у дітей з дуже малою масою тіла при на-
родженні» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 26.003.04 у На-
ціональному медичному університеті імені О. О. Богомольця 
МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 13; тел. 
(044) 234-40-62). Науковий керівник – Шунько Є. Є., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, за-
відувач кафедри неонатології (Національна медична акаде-
мія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Опоненти: 
Добрянський Д. О., доктор мед. наук, професор кафедри 
педіатрії № 2 (Львівський національний медичний універси-
тет імені Данила Галицького МОЗ України); Ковальова О. М., 
доктор мед. наук, професор кафедри педіатрії № 1 з про-
педевтикою та неонатологією (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України). (26/8)

Починська Марина Володимирівна, аспірант кафедри 
внутрішньої медицини медичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Значення 
класів пульсового артеріального тиску в медикаментозному 
контролі пацієнтів із імплантованими електрокардіостиму-
ляторами та кардіоресинхронізуючою терапією» (14.01.11 – 
кардіологія). Спецрада Д 64.600.04 у Харківському націо-
нальному медичному університеті МОЗ України (61022, 
м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керів-
ник – Яблучанський М. І., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри внутрішньої медицини (Харківський націо-
нальний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опо-
ненти: Кравчун П. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та 
алергології імені академіка Л. Т. Малої (Харківський націо-
нальний медичний університет МОЗ України); Ніконов В. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри медицини 
невідкладних станів та медицини катастроф (Харківська ме-
дична академія післядипломної освіти МОЗ України). (27/8)

Жидецький Віталій Вікторович, заочний аспірант, мо-
лодший науковий співробітник відділення патології страво-
ходу та шлунково-кишкового тракту ДУ «Інститут загальної 
та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева» НАМН України: 
«Хірургічне лікування хворих з післяопіковими стриктурами 
стравоходу з урахуванням нутритивного статусу» (14.01.03 – 
хірургія). Спецрада Д 64.600.01 у Харківському національ-
ному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, 
просп. Науки, 4; тел. 707-73-27). Науковий керівник – Бой-
ко В. В., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАМН України, директор (ДУ «Інститут загальної та невід-
кладної хірургії імені В. Т. Зайцева» НАМН України), завідувач 
кафедри хірургії № 1 (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Бондарєв Р. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри хірургії № 4 (Націо-
нальний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ 
України); Цівенко О. І., доктор мед. наук, професор, профе-
сор кафедри хірургічних хвороб (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (28/8)

Матківська Ружена Михайлівна, асистент кафедри ана-
томії людини Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця: «Структурні зміни скупчених лімфоїдних 
вузликів клубової кишки щурів при експериментальній опі-
ковій травмі шкіри за умов застосування інфузійних розчи-
нів» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 26.003.06 
у Національному медичному університеті імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13; 
тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник – Черкасов В. Г., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії 
людини (Національний медичний університет імені О. О. Бо-
гомольця). Опоненти: Головацький А. С., доктор мед. наук, 
професор кафедри анатомії людини та гістології медичного 
факультету (Ужгородський національний університет); Ма-
євський О. Є., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри гістології (Вінницький національний медичний універси-
тет імені М. І. Пирогова). (29/8)
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Паливода Роман Станіславович, асистент кафедри хірургіч-
ної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного ме-
дичного університету імені О. О. Богомольця: «Лікування хворих 
на переломи виросткового відростка нижньої щелепи з ураху-
ванням стану скронево-нижньощелепного суглоба» (14.01.22 – 
стоматологія). Спецрада Д 26.003.05 у Національному медич-
ному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, 
м. Київ, бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий 
керівник – Маланчук В. О., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, завідувач кафедри хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Національний медич-
ний університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Рузін Г. П., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургічної 
стоматології (Харківський національний медичний університет); 
Нагірний Я. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
хірургічної стоматології (Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського). (30/8)

Рощук Олександра Ігорівна, асистент кафедри ортопедич-
ної стоматології Буковинського державного медичного універ-
ситету: «Клініко-функціональне обґрунтування ортопедичного 
лікування незнімними зубними протезами хворих на виразкову 
хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки» (14.01.22 – стома-
тологія). Спецрада Д 26.003.05 у Національному медичному уні-
верситеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, 
бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керівник – 
Бєліков О. Б., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
ортопедичної стоматології (Буковинський державний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Палійчук І. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри стоматології ФПО (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» 
МОЗ України); Макєєв В. Ф., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри ортопедичної стоматології (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України). (31/8)

Філіп Жанна Володимирівна, лікар-анестезіолог анесте-
зіолого-реанімаційного відділення Комунальної 8-ї міської 
клінічної лікарні м. Львова: «Особливості інтенсивної терапії 
етапного оперативного лікування тяжких опіків» (14.01.30 – 
анестезіологія та інтенсивна терапія). Спецрада Д 08.601.01 
у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. 
(056) 713-52-57). Науковий керівник – Сорокіна О. Ю., доктор 
мед. наук, доцент, завідувач кафедри медицини катастроф 
та військової медицини (ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України»). Опоненти: Ткаченко Р. О., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології 
та репродуктології (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика); Нестеренко О. М., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії (Донецький національний медичний 
університет МОЗ України, м. Краматорськ). (97/8)

Буката Володимир Васильович, старший лаборант ка-
федри загальної хірургії ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Укра-

їни»: «Оптимізація хірургічного лікування та профілактика 
розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідності» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; 
тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Дейкало І. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хі-
рургії (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універ-
ситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). Опоненти: 
Польовий В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри загальної хірургії (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України); Андрющенко В. П., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хі-
рургії (Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького МОЗ України). (104/8)

Гедзик Сергій Михайлович, асистент кафедри хірургії 
післядипломної освіти ННІ ДВНЗ «Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет» МОЗ України: «Ендоскопічні 
транспапілярні втручання на протоці підшлункової залози 
при гострому біліарному панкреатиті та його ускладненнях» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського» МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан 
Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Шев-
чук І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
хірургії № 2 та кардіохірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет» МОЗ України). Опоненти: 
Андрющенко В. П., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної хірургії (Львівський національний ме-
дичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); 
Насташенко І. Л., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри загальної хірургії № 1 (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (105/8)

Ковальська Марта Євгенівна, асистент кафедри анатомії, 
фізіології та патології ТзОВ «Львівський медичний інститут»: 
«Патогенетичні особливості перебігу у морських свинок екс-
периментального алергічного альвеоліту при стресі та вплив 
на них корвітину» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спец-
рада Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). 
Науковий керівник – Регеда М. С., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицько-
го МОЗ України). Опоненти: Бондаренко Ю. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Роговий Ю. Є., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної 
фізіології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний уні-
верситет» МОЗ України). (106/8)

Бабич Леся Володимирівна, асистент кафедри нормальної 
фізіології Вінницького національного медичного університету 
імені М. І. Пирогова: «Особливості розмірів середньої черепної 
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ямки, задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса в здоро-
вих юнаків і дівчат різного віку та краніотипів» (14.03.01 – нор-
мальна анатомія). Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Фран-
ківський національний медичний університет» МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-
32-95). Науковий керівник – Гунас І. В., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри анатомії людини (Вінницький на-
ціональний медичний університет імені М. І. Пирогова). Опо-
ненти: Черкасов В. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри анатомії людини (Національний медичний універси-
тет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Кривко Ю. Я., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри нормальної анатомії 
(Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України). (107/8)

Заставний Ігор Ігорович, лікар загальної практики – сі-
мейної медицини Сільської лікарської амбулаторії смт Кра-
ковець Яворівської центральної районної лікарні: «Морфо-
функціональні особливості та роль глікому ворсинок хоріона 
ембріонів людини, завмерлих внаслідок спорадичного та 
звичного невиношування вагітності» (14.03.09 – гістоло-
гія, цитологія, ембріологія). Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» 
МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; 
тел. (0342) 53-32-95). Науковий керівник – Ященко А. М., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри гістології, 
цитології, ембріології (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України). Опонен-
ти: Стеченко Л. О., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри гістології, цитології та ембріології (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); 
Абдул-Огли Л. В., доктор мед. наук, доцент, доцент кафедри 
нормальної анатомії людини (ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України»). (108/8)

Галунко Ганна Михайлівна, асистент кафедри патоло-
гічної анатомії, судової медицини та права Вінницького на-
ціонального медичного університету імені М. І. Пирогова: 
«Морфологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової 
хвороби та їх корекція інфузійними розчинами (експеримен-
тальне дослідження)» (14.03.09 – гістологія, цитологія, емб-
ріологія). Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). 
Науковий керівник – Гаврилюк А. О., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри патологічної анатомії, судової ме-
дицини та права (Вінницький національний медичний універ-
ситет імені М. І. Пирогова). Опоненти: Шепітько В. І., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології 
та ембріології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України); Небесна З. М., доктор мед. наук, 
доцент, професор кафедри гістології та ембріології (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (109/8)

Серікова Ольга Сергіївна, молодший науковий співро-
бітник відділу клінічної, соціальної та дитячої психіатрії ДУ 

«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»: 
«Клініко-психопатологічні особливості шизоафективного 
розладу на етапах активної, стабілізуючої та профілактичної 
терапії» (14.01.16 – психіатрія). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ 
«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» 
(61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-33-
87). Науковий керівник – Підкоритов В. С., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділу клінічної, соціальної та дитячої 
психіатрії (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України»). Опоненти: Кожина Г. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та ме-
дичної психології (Харківський національний медичний уні-
верситет МОЗ України); Венгер О. П., доктор мед. наук, за-
відувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»). (111/8)

Волох Федір Олександрович, заступник головного лікаря 
з медичної частини Харківської міської лікарні № 2 імені про-
фесора О. О. Шалімова: «Оптимізація прогнозу та лікування 
хворих з хронічними церебральними ішеміями гіпертен-
зивного генезу з урахуванням структурно-функціонального 
стану бета-адренорецепторної системи» (14.01.15 – нервові 
хвороби). Спецрада Д 64.566.01 у ДУ «Інститут неврології, 
психіатрії та наркології НАМН України» (61068, м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46; тел. 738-33-87). Науковий керів-
ник – Малахов В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри медичної реабілітації, спортивної медицини та лі-
кувальної фізкультури (Харківська медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Григорова І. А., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології 
№ 1 (Харківський національний медичний університет МОЗ 
України); Дарій В. І., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри нервових хвороб (Запорізький державний медич-
ний університет МОЗ України). (112/8)

Лахтадир Тетяна Валеріївна, асистент кафедри анатомії 
людини Національного медичного університету імені О. О. Бо-
гомольця: «Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів 
при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов за-
стосування інфузійних розчинів» (14.03.01 – нормальна ана-
томія). Спецрада Д 26.003.06 у Національному медичному уні-
верситеті імені О. О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, 
бульв. Шевченка, 13; тел. (044) 234-13-91). Науковий керів-
ник – Черкасов В. Г., доктор мед. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри анатомії люди-
ни (Національний медичний університет імені О. О. Богомоль-
ця МОЗ України). Опоненти: Небесна З. М., доктор біол. наук, 
доцент, професор кафедри гістології та ембріології (ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Шепітько В. І., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології 
та ембріології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). (113/8)

Калінічева Вікторія Василівна, очний аспірант кафедри 
загальної гігієни ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
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МОЗ України»: «Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризи-
ку розвитку остеопатій у населення промислових терито-
рій» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада 
Д 26.604.01 у ДУ «Інститут громадського здоров’я імені 
О. М. Марзєєва НАМН України» (02094, м. Київ, вул. По-
пудренка, 50; тел. 559-34-45). Науковий керівник – Білець-
ка Е. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
загальної гігієни (ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»). Опоненти: Станкевич В. В., доктор мед. наук, 
завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів (ДУ «Інститут 
громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України»); 
Шафран Л. М., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, заступник директора (ДП «Україн-
ський НДІ медицини транспорту МОЗ України»). (114/8)

Шульженко Анна Дмитрівна, аспірант кафедри терапев-
тичної стоматології ВДНЗУ «Українська медична стоматоло-
гічна академія»: «Пародонтологічна захворюваність жінок 
із бактеріальним вагінозом та обґрунтування їх лікування» 
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 44.601.01 у ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України 
(36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-84). 
Науковий керівник – Петрушанко Т. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України). Опоненти: Ярова С. П., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри стоматології № 2 (Донецький на-
ціональний медичний університет МОЗ України, м. Лиман); 
Білоклицька Г. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри терапевтичної стоматології (Інститут стоматології 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). (116/8)

Соловей Ксенія Олександрівна, лікар стоматолог-орто-
донт Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дні-
провського району м. Києва»: «Оптимізація тактики орто-
донтичної ретенції у пацієнтів після зняття брекет-системи» 
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 44.601.01 у ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України 
(36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-84). 
Науковий керівник – Смаглюк Л. В., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри ортодонтії (ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: 
Дєньга О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач відді-
лу епідеміології і профілактики основних стоматологічних 
захворювань, стоматології дитячого віку та ортодонтії (ДУ 
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 
України»); Мірчук Б. М., доктор мед. наук, професор, профе-
сор кафедри ортодонтії (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України). (117/8)

Коваленко Віктор Вікторович, асистент кафедри про-
педевтики терапевтичної стоматології ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія»: «Обґрунтування вибору 
пломбувального матеріалу в залежності від морфологічних 
особливостей твердих тканин зубів та складу ротової ріди-

ни» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 44.601.01 у ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України 
(36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-
84). Науковий керівник – Ткаченко І. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри пропедевтики терапевтичної 
стоматології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). Опоненти: Самойленко А. В., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 
стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»); Соколова І. І., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри стоматології (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). (118/8)

Пономаренко Віктор Олегович, старший викладач ка-
федри щелепно-лицевої хірургії та стоматології Україн-
ської військово-медичної академії: «Клініко-патогенетичні 
особливості імплантаційного лікування вторинної адентії у 
хворих старечого віку» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада 
Д 44.601.01 у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 
23; тел. (0532) 60-95-84). Науковий керівник – Силенко Ю. І., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри після-
дипломної освіти лікарів-стоматологів (ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України). Опоненти: 
Ступницький Р. М., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри стоматології (Навчально-науковий інститут після-
дипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» МОЗ України); Янішен І. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної сто-
матології (Харківський національний медичний університет 
МОЗ України). (119/8)

Дац-Опока Марта Ігорівна, асистент кафедри пропедев-
тики педіатрії та медичної генетики Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галицького: «Діа-
гностичні маркери та психосоматичні фактори ризику фор-
мування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» 
(14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 35.600.04 у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галиць-
кого МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. 
(032) 275-76-32). Науковий керівник – Гнатейко О. З., док-
тор мед. наук, професор, директор (ДУ «Інститут спадкової 
патології НАМН України»), професор кафедри пропедевти-
ки педіатрії та медичної генетики (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького). Опоненти: 
Булат Л. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими 
дітьми (Вінницький національний медичний університет іме-
ні М. І. Пирогова МОЗ України); Шадрін О. Г., доктор мед. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач відділення проблем харчування та соматичних за-
хворювань дітей раннього віку (ДУ «Інститут педіатрії, аку-
шерства і гінекології НАМН України»). (121/8)

Федишин Тетяна Володимирівна, лікар акушер-гінеколог 
ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини»: «Особли-
вості патогенезу спорадичного і звичного невиношування у 
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жінок, асоційованих із дисбіозом піхви, та корекція порушень» 
(14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 35.600.04 у 
Львівському національному медичному університеті імені Да-
нила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 
69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – Маляр В. А., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства 
та гінекології медичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України). Опоненти: Голянов-
ський О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства та гінекології № 1 (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика); Шатилович К. Л., 
доктор мед. наук, доцент кафедри акушерства та гінекології 
(Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України). (125/8)

Нарожна Марина Володимирівна, лікар-дерматовене-
ролог Виробничого кооперативу «Союз-1»: «Себорейний 
дерматит: патогенетичні аспекти та комплексне лікування 
з урахуванням статусу вітаміну D, стану вродженого імуні-
тету та мікробіоценозу кишечнику» (14.01.20 – шкірні та 
венеричні хвороби). Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут 
дерматології та венерології НАМН України» (61057, м. Хар-
ків, вул. Чернишевська, 7/9; тел. (057) 706-32-00). Науковий 
керівник – Болотна Л. А., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри дерматовенерології (Харківська медична 
академія післядипломної освіти МОЗ України), старший на-
уковий співробітник відділу дерматології, інфекційних та 
паразитарних захворювань шкіри (ДУ «Інститут дерматології 
та венерології НАМН України»). Опоненти: Дудченко М. О., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри терапії та 
невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України); Макуріна Г. І., доктор мед. наук, доцент, доцент 
кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дер-
матовенерології і естетичної медицини ФПО (Запорізький 
державний медичний університет МОЗ України). (127/8)

Логаш Максим Валентинович, асистент кафедри нормаль-
ної анатомії Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького: «Морфологічні зміни печінки 
щура під впливом опіоїду в експерименті» (14.03.01 – нор-
мальна анатомія). Спецрада Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано-Фран-
ківський національний медичний університет» МОЗ України 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-
32-95). Науковий керівник – Кривко Ю. Я., доктор мед. наук, 
професор, ректор (КВНЗ «Львівський інститут медсестрин-
ства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського» 
Львівської облради). Опоненти: Жураківська О. Я., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри анатомії людини (ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» 
МОЗ України); Холодкова О. Л., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри анатомії людини (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). (191/8)

Чеханов Юрій Олександрович, лікар акушер-гінеколог 
відділення «Центр здоров’я жінки» Дорожньої клінічної лі-
карні залізничного транспорту ПАТ «Укрзалізниця»: «Опти-

мізація передопераційного обстеження та гістерорезектос-
копічного лікування у жінок з поодинокою симптомною 
субмукозною міомою матки» (14.01.01 – акушерство і гіне-
кологія). Спецрада Д 41.600.02 в Одеському національному 
медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, Валі-
ховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). Науковий керівник – 
Гладчук І. З., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства і гінекології № 1 (Одеський національний медич-
ний університет МОЗ України). Опоненти: Маркін Л. Б., док-
тор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицько-
го); Процепко О. О., професор, професор кафедри акушер-
ства і гінекології № 1 (Вінницький національний медичний 
університет імені М. І. Пирогова). (192/8)

Ткаченко Павло Володимирович, лікар-патологоанатом 
патологоанатомічного відділення КЗОЗ «Обласна клінічна 
лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф»: «Морфологічна характеристика строми раку 
передміхурової залози та її діагностичне та прогностичне 
значення» (14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада Д 
64.600.03 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; 
тел. (057) 707-73-27). Науковий керівник – Яковцова І. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологіч-
ної анатомії (Харківська медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України). Опоненти: Романюк А. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
(Медичний інститут Сумського державного університету 
МОН України); Шпонька І. С., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри патологічної анатомії і судової медици-
ни (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Украї-
ни»). (200/8)

Вознюк Андрій Вікторович, аспірант кафедри акушерства 
і гінекології № 2 Вінницького національного медичного уні-
верситету імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Прогнозуван-
ня та профілактика передчасних пологів у жінок з багато-
плідною вагітністю» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). 
Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному медич-
ному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, 
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науко-
вий керівник – Булавенко О. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). Опоненти: Ліхачов В. К., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 
№ 2 (ДВНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України); Жабченко І. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділення патології вагітності та пологів (ДУ «Ін-
ститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 
О. М. Лук’янової НАМН України»). (227/8)

Криванкова Наталія Віталіївна, старший лаборант кафе-
дри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, 
наркології та сексології Запорізького медичного університе-
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ту МОЗ України: «Медико-психологічні фактори комплаєнт-
ності у хворих на тривожно-депресивні розлади органічного 
генезу як підґрунтя системи психопрофілактики» (19.00.04 – 
медична психологія). Спецрада Д 64.609.03 у Харківській ме-
дичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, 
м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий 
керівник – Курило В. О., доктор мед. наук, доцент, професор 
кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної пси-
хології, наркології та сексології (Запорізький медичний уні-
верситет МОЗ України). Опоненти: Козідубова В. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри психіатрії (Харків-
ська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); 
Мухаровська І. Р., доктор мед. наук, асистент кафедри ме-
дичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії 
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (228/8)

Яновська Світлана Яківна, молодший науковий співро-
бітник ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних 
проблем інвалідності МОЗ України»: «Когнітивні чинни-
ки обмеження життєдіяльності та їх психокорекція у хво-
рих, які перенесли ішемічний інсульт на тлі артеріальної 
гіпертензії» (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 – Дроздова І. В., док-
тор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу медико-соціальної експертизи та реабілітації при 
внутрішніх, нервових хворобах та психосоматичних роз-
ладах (ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних 
проблем інвалідності МОЗ України»). Опоненти: Загуров-
ський В. М., доктор мед. наук, старший науковий співро-
бітник, доцент кафедри медицини невідкладних станів та 
медицини катастроф (Харківська медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України); Міщенко В. М., доктор мед. 
наук, завідувач відділу судинної патології головного мозку 
та реабілітації (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та нарко-
логії НАМН України»). (230/8)

Коломієць Соломія Ігорівна, аспірант кафедри за-
гальної і медичної психології Національного медичного 
університету імені О. О. Богомольця МОЗ України: «Вну-
трішня картина хвороби у підлітків, хворих на сколіоз, 
та її психокорекція» (19.00.04 – медична психологія). 
Спецрада Д. 64.609.03 у Харківській медичній академії 
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, 
вул. Амосова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керів-
ник – Максименко С. Д., доктор психол. наук, професор, 
директор (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України). Опоненти: Чугунов В. В., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, загаль-
ної та медичної психології, наркології та сексології (Запо-
різький державний медичний університет МОЗ України); 
Омельянович В. Ю., доктор мед. наук, доцент, професор 
кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і нарколо-
гії (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України). (231/8)

Букач Ольга Петрівна, асистент кафедри внутрішньої 
медицини та інфекційних хвороб ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет»: «Особливості перебігу 
та оптимізація лікування ревматоїдного артриту в поєднанні 
з артеріальною гіпертензією, ожирінням та цукровим діа-
бетом типу 2» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 
20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-
ний університет» МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий консуль-
тант – Федів О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач ка-
федри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет»). Опо-
ненти: Яцишин Р. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та 
алергології імені Є. М. Нейка (ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет» МОЗ України); Станіслав-
чук М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 1 (Вінницький національний медич-
ний університет імені М. І. Пирогова). (339/8)

Лукіянець Олег Олександрович, очний аспірант кафе-
дри дитячої хірургії Вінницького національного медичного 
університету імені М. І. Пирогова: «Хірургічна корекція по-
рушень функції дистальних відділів товстої кишки у ді-
тей» (14.01.09 – дитяча хірургія). Спецрада Д 05.600.01 у 
Вінницькому національному медичному університеті імені 
М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пиро-
гова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Коноп-
ліцький В. С., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри 
дитячої хірургії (Вінницький національний медичний універ-
ситет імені М. І. Пирогова). Опоненти: Ксьонз І. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії, 
ортопедії та травматології (ВДНЗУ «Українська медична сто-
матологічна академія» МОЗ України); Притула В. П., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії 
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (340/8)

Чаплик-Чижо Ірина Остапівна, асистент кафедри нор-
мальної анатомії Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького: «Конституціональ-
ні відмінності між практично здоровими і хворими на 
піодермії чоловіками та жінками Західного регіону Украї-
ни» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 05.600.02 
у Вінницькому національному медичному університеті імені 
М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, вул. Пиро-
гова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – Мате-
шук-Вацеба Л. Р., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри нормальної анатомії (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Маєвський О. Є., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри гістології (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України); 
Ковальчук О. І., доктор мед. наук, доцент, начальник відділу 
моніторингу якості діяльності (Національна медична акаде-
мія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
(341/8)
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Ковальчук Всеволод Віталійович, асистент кафедри 
ортопедичної стоматології Вінницького національного ме-
дичного університету імені М. І. Пирогова: «Показники кар-
діоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з 
різними типами гемодинаміки» (14.03.03 – нормальна фізі-
ологія). Спецрада Д 05.600.02 у Вінницькому національному 
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України 
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). 
Науковий керівник – Сергета І. В., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри загальної гігієни та екології (Вінниць-
кий національний медичний університет імені М. І. Пирого-
ва МОЗ України). Опоненти: Булик Р. Є., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри медичної біології та генетики 
(ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 
МОЗ України); Вастьянов Р. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізі-
ології (Одеський національний медичний університет МОЗ 
України). (342/8)

Антонець Олена Володимирівна, лікар-офтальмолог 
офтальмологічного відділення Вінницької обласної дитячої 
клінічної лікарні: «Сонографічні параметри селезінки у прак-
тично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку різних 
соматотипів» (14.03.01 – нормальна анатомія). Спецрада Д 
05.600.02 у Вінницькому національному медичному універ-
ситеті імені М. І. Пирогова МОЗ України (21018, м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник – 
Прокопенко С. В., кандидат мед. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач науково-дослідного центру (Вінниць-
кий національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). Опоненти: Кривко Ю. Я., доктор мед. наук, 
професор, ректор (КВНЗ «Львівський інститут медсестрин-
ства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського» 
Львівської облради); Ковальчук О. І., доктор мед. наук, до-
цент, начальник відділу моніторингу якості діяльності (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). (343/8)

Старостіна Ольга Анатоліївна, лікар-дерматовенеролог 
ПП «Леномед»: «Комплексна терапія жінок, хворих на роза-
цеа, з урахуванням патоморфологічних особливостей та стану 
судинного русла» (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби). 
Спецрада Д 64.603.01 у ДУ «Інститут дерматології та венеро-
логії НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9; 
тел. (057) 706-32-00). Науковий керівник – Святенко Т. В., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри шкірних та вене-
ричних хвороб (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»). Опоненти: Олійник І. О., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник від-
ділу дерматології, інфекційних та паразитарних захворювань 
шкіри (ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН Укра-
їни»); Лебедюк М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри дерматології та венерології (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). (344/8)

Ревура Андрій Петрович, асистент кафедри онкології і 
радіології Львівського національного медичного університе-

ту імені Данила Галицького МОЗ України: «Циторедуктивні 
операції у хірургічному лікуванні хворих на колоректальний 
рак з карциноматозом очеревини» (14.01.07 – онкологія – 
медичні науки). Спецрада Д 26.155.01 в Інституті експери-
ментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Ка-
вецького НАН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 
45; тел. 259-01-83). Науковий керівник – Фецич Т. Г., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології і радіо-
логії (Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Сорокін Б. В., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри онкології 
(Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Литвиненко О. О., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділу радіоіндукованих онколо-
гічних захворювань (Інститут клінічної радіології ННЦ радіа-
ційної медицини НАМН України). (345/8)

Курило Оксана Юріївна, лікар акушер-гінеколог акушер-
сько-гінекологічного відділення перинатального центру КНП 
«Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»: «Прегра-
відарна підготовка жінок із ендометріозом» (14.01.01 – аку-
шерство та гінекологія). Спецрада Д 58.601.02 у ДВНЗ «Тер-
нопільський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 
1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Бойчук А. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства 
та гінекології ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України»). Опоненти: Булавенко О. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гіне-
кології № 2 (Вінницький національний медичний університет 
імені М. І. Пирогова МОЗ України); Рожковська Н. М., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гіне-
кології № 1 (Одеський національний медичний університет 
МОЗ України). (346/8)

Смандич Віталій Степанович, асистент кафедри вну-
трішньої медицини, клінічної фармакології та професійних 
хвороб ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універ-
ситет»: «Особливості клінічного перебігу хронічного пан-
креатиту за коморбідності з ожирінням та остеоартрозом, 
чинники взаємообтяження, оптимізація способу лікування» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 58.601.02 у ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тернопіль, май-
дан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник – Хухлі-
на О. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри вну-
трішньої медицини, клінічної фармакології та професійних 
хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універ-
ситет» МОЗ України). Опоненти: Бабінець Л. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри первинної медико-сані-
тарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Журавльова Л. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої 
медицини № 3 та ендокринології (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). (347/8)
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Чалий Микола Вікторович, лікар-гастроентеролог Ми-
колаївської обласної клінічної лікарні, аспірант без відри-
ву від виробництва ДУ «Інститут гастроентерології НАМН 
України»: «Клініко-лабораторні та інструментальні критерії 
диференційної діагностики печінкової і позапечінкової пор-
тальної гіпертензії» (14.01.36 – гастроентерологія). Спецра-
да Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернад-
ського, 9; тел. (056) 741-73-46) та ДУ «Інститут гастроен-
терології НАМН України» (49074, м. Дніпро, просп. Слобо-
жанський, 96; тел. (0562) 27-59-16). Науковий керівник – 
Степанов Ю. М., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ 
«Інститут гастроентерології НАМН України»). Опоненти: 
Осьодло Г. В., доктор мед. наук, професор, начальник ка-
федри військової терапії (Українська військово-медична 
академія Міноборони України); Сірчак Є. С., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутріш-
ніх хвороб (ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОН України). (370/8)

Терещенко Сергій Васильович, лікар-хірург відділення 
загальної хірургії КЗ «Дніпропетровська міська багато-
профільна клінічна лікарня № 4 Дніпропетровської обл-
ради»: «Ендотеліотропні властивості цитокінових препа-
ратів інтерлейкінового ряду за умов експериментального 
цукрового діабету» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада 
Д 26.550.01 у ДУ «Інститут фармакології та токсикології 
НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14; тел. 
456-42-56). Науковий керівник – Супрун Е. В., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри загальної фармації 
та безпеки ліків (Інститут підвищення кваліфікації спеці-
алістів фармації Національного фармацевтичного універ-
ситету МОЗ України). Опоненти: Бєленічев І. Ф., доктор 
біол. наук, професор, завідувач кафедри фармакології та 
медичної рецептури (Запорізький державний медичний 
університет МОЗ України); Кульчицький О. К., доктор мед. 
наук, професор, завідувач лабораторії регуляції метабо-
лізму (ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова 
НАМН України»). (376/8)

Комнацька Катерина Миколаївна, асистент кафедри 
очних хвороб Вінницького національного медичного уні-
верситету імені М. І. Пирогова: «Нейропротективні ефекти 
мелатоніну при контузійній травмі ока (експерименталь-
не дослідження)» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 
26.550.01 у ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН 
України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14; тел. 456-42-
56). Науковий керівник – Черешнюк І. Л., кандидат мед. наук, 
старший науковий співробітник, доцент кафедри очних хво-
роб (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова). Опоненти: Бєленічев І. Ф., доктор біол. наук, 
професор, завідувач кафедри фармакології та медичної ре-
цептури (Запорізький державний медичний університет МОЗ 
України); Макаренко О. В., доктор мед. наук, доцент, профе-
сор кафедри соціальної медицини, організації та управління 
охорони здоров’я (ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»). (377/8)

Смірнов Дмитро Олексійович, лікар ортопед-травма-
толог відділу спортивної та балетної травми ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України»: «Діагностика та 
лікування синдрому медіопателярної складки колінного су-
глоба» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 
26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; 
тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник – Коструб О. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу спортивної 
та балетної травми (ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМН України»). Опоненти: Герцен Г. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри ортопедії та травматології № 1 
(Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України); Зазірний І. М., доктор мед. наук, 
керівник центру ортопедії, травматології та спортивної меди-
цини (Клінічна лікарня «Феофанія»). (432/8)

Гайович Ігор Володимирович, аспірант відділу мікро-
хірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки ДУ 
«Інститут травматології та ортопедії НАМН України»: «Ауто-
пластика дефектів нервів з застосуванням жирової тканини 
та пунктату кісткового мозку (експериментальне досліджен-
ня)» (14.01.21 – травматологія та ортопедія). Спецрада Д 
26.606.01 у ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; 
тел. (044) 486-42-49). Науковий керівник – Страфун С. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу мікрохірургії 
та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки (ДУ «Інститут 
травматології та ортопедії НАМН України»). Опоненти: Бор-
зих О. В., доктор мед. наук, професор, лікар ортопед-трав-
матолог (Національний військово-медичний клінічний центр 
«Головний військовий клінічний госпіталь» Міноборони 
України); Медведев В. В., доктор мед. наук, доцент кафе-
дри нейрохірургії (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). (435/8)

Мехрзі Мохамед Камель, тимчасово не працює: «Менін-
гіоми бічних шлуночків: клініка, діагностика і хірургічне лі-
кування» (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 – Поліщук М. Є., 
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН Укра-
їни, завідувач кафедри нейрохірургії (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). Опоненти: Зорін М. О., доктор мед. наук, профе-
сор, професор кафедри нервових хвороб та нейрохірургії 
ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Украї-
ни»); П’ятикоп В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри нейрохірургії (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України). (598/8)

Моргун Віктор Володимирович., лікар-онколог відділен-
ня загальної хірургії КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької облради: «Вікові особливості медуло-
бластом мозочку у дітей та результати їх комбінованого лі-
кування» (14.01.05 – нейрохірургія). Спецрада Д 26.557.01 у 
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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 – Вербова Л. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач відділення нейрохі-
рургії дитячого віку (ДУ «Інститут нейрохірургії імені академі-
ка А. П. Ромоданова НАМН України»). Опоненти: Сірко А. Г., 
доктор мед. наук, доцент, завідувач відділення церебральної 
нейрохірургії № 2 (КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна 
лікарня імені І. І. Мечникова»), доцент кафедри нервових 
хвороб та нейрохірургії ФПО (ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України»); Данчин А. О., доктор мед. наук, 
начальник клініки нейрохірургії (Головний військово-клініч-
ний медичний центр «Головний військовий клінічний госпі-
таль» Міноборони України). (599/8)

Повар Мирослава Анатоліївна, асистент кафедри фізі-
ології імені Я. Д. Кіршенблата ВДНЗУ «Буковинський дер-
жавний медичний університет» МОЗ України: «Системні і 
органоспецифічні патобіохімічні зміни в щурів зі стрептозо-
тоциніндукованим цукровим діабетом, ускладненим непов-
ною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку» 
(14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 76.600.02 
у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 
МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Театральна, 2; тел. 
(0372) 55-37-54). Науковий керівник – Ткачук О. В., доктор 
мед. наук, доцент, доцент кафедри анестезіології та реані-
матології (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний уні-
верситет» МОЗ України). Опоненти: Хара М. Р., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Атаман Ю. О., док-
тор мед. наук, доцент, доцент кафедри сімейної медицини з 
курсом дерматовенерології (Сумський державний універси-
тет МОН України). (600/8)

Сазонов Максим Євгенович, молодший науковий спів-
робітник хірургічного відділення ДУ «Інститут проблем ен-
докринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН Укра-
їни»: «Особливості клініко-морфологічних і прогностичних 
факторів фолікулярних неоплазій щитоподібної залози» 
(14.01.14 – ендокринологія). Спецрада Д 64.564.01 у ДУ «Ін-
ститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилев-
ського НАМН України» (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 
10; тел. (057) 700-45-38). Науковий керівник – Хазієв В. В., 
доктор мед. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділення хірургічної ендокринології та гінекології (ДУ «Ін-
ститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилев-
ського НАМН України»). Опоненти: Гончарова О. А., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри ендокринології та 
дитячої ендокринології (Харківська медична академія після-
дипломної освіти); Турчина С. І., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник від-
ділення ендокринології (ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей 
та підлітків НАМН України»). (608/8)

Мамедалієв Новруз Али Огли, лікар-хірург Бориспіль-
ської центральної районної лікарні Київської області: «Пато-

генетичне обґрунтування захисної дії поляризованого поліх-
роматичного світла при грипі та гострих респіраторних вірус-
них інфекціях» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада 
Д 76.600.02 у ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Теа-
тральна, 2; тел. (0372) 55-37-54). Науковий керівник – Гожен-
ко А. І., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки 
і техніки України, директор (ДП «Український НДІ медицини 
транспорту МОЗ України»). Опоненти: Левицька С. А., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії 
та оториноларингології (ВДНЗУ «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України); Регеда М. С., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізі-
ології (Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького МОЗ України). (610/8)

Слаутенко Євген Григорович, лікар із загальної гігієни 
ПрАТ «Оболонь»: «Гігієнічна оцінка забруднення атмос-
ферного повітря в районах розташування свинокомплек-
сів» (14.02.01 – гігієна та професійна патологія). Спецрада 
Д 26.604.01 у ДУ «Інститут громадського здоров’я імені 
О. М. Марзєєва НАМН України» (02094, м. Київ, вул. Попу-
дренка, 50; тел. 559-34-45). Науковий керівник – Турос О. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач лабораторії якості по-
вітря (ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзє-
єва НАМН України»). Опоненти: Омельчук С. Т., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри гігієни та екології № 4 
(Національний медичний університет імені О. О. Богомоль-
ця МОЗ України); Стеренбоген М. Ю., кандидат мед. наук, 
старший науковий співробітник, доцент кафедри медици-
ни праці, психофізіології та медичної екології (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). (611/8)

Романова Тетяна Олександрівна, лікар-офтальмолог 
Міського НПЦ «Лазерні методи лікування ока» Київської 
міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікро-
хірургії ока»: «Диференційований підхід до вибору методу 
лікування хворих з набряком макули внаслідок ретиналь-
ної венозної оклюзії» (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). Науковий 
керівник – Пасєчнікова Н. В., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, директор (ДУ «Інститут 
очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН 
України»). Опоненти: Могілевський С. Ю., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри офтальмології (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України); Скрипник Р. Л., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри офтальмології (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). (612/8)

Якубовська Вікторія Володимирівна, лікар-стоматолог 
поліклінічного відділення Вінницької центральної районної 
клінічної лікарні: «Експериментальне дослідження проти-
запального та знеболюючого ефектів похідних (3-R-2-оксо-
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2Н-[1,2,4]триазино[2,3-с]хіназолін-6-іл) алкілкарбонових 
кислот» (14.03.05 – фармакологія). Спецрада Д 26.550.01 
у ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14; тел. 456-42-56). На-
уковий керівник – Серединська Н. М., доктор мед. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу фармакології 
(ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»). 
Опоненти: Ядловський О. Є., доктор біол. наук, доцент кафе-
дри фармакології (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України); Мамчур В. Й., доктор мед. 
наук, професор, проректор з наукової та лікувальної роботи 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
(613/8)

Гороховський Владислав Васильович, аспірант ДУ 
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 
України»: «Особливості профілактики гіперестезії зубів у 
дітей та осіб молодого віку, обумовленої демінералізацією 
твердих тканин зубів» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада 
Д 41.563.01 у ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 
11; тел. (048) 728-24-60). Науковий керівник – Дєньга О. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу епідеміології 
та профілактики основних стоматологічних захворювань 
дитячої стоматології та ортодонтії (ДУ «Інститут стоматоло-
гії та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»). Опоненти: 
Остапко О. І., доктор мед. наук, професор, професор ка-
федри дитячої терапевтичної стоматології та профілакти-
ки стоматологічних захворювань (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Лучин-
ський М. А., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри терапевтичної стоматології (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України»). (614/8)

Ткачук Тетяна Володимирівна, асистент кафедри проме-
невої діагностики, променевої терапії та онкології Вінниць-
кого національного медичного університету імені М. І. Пи-
рогова: «Оптимізація периферичних судинних доступів для 
проведення системної хіміотерапії» (14.01.07 – онкологія). 
Спецрада Д 64.609.01 у Харківській медичнї академії після-
дипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амо-
сова, 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Кова-
льов О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
онкології (ДЗ «Запорізька медична академія післядиплом-
ної освіти МОЗ України»). Опоненти: Міхановський О. А., 
доктор мед. наук, професор, завідувач відділення гінеко-
логічної онкології (ДУ «Інститут медичної радіології імені 
С. П. Григор’єва НАМН України»), професор кафедри онко-
логії (Харківський національний медичний університет); Бон-
даренко І. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри онкології та медичної радіології (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»). (617/8)

Ткачук Віталій Васильович, асистент кафедри сімейної 
медицини та загальної практики Одеського національного 
медичного університету МОЗ України: «Роль пролонговано-

го високожирового навантаження та кишкової мікробіоти в 
патогенетичних механізмах ожиріння (експериментальне 
дослідження)» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецра-
да Д 41.600.01 в Одеському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (65082, м. Одеса, Валіховський пров., 
2; тел. (048) 723-33-24). Науковий керівник – Величко В. І., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної ме-
дицини та загальної практики (Одеський національний ме-
дичний університет МОЗ України). Опоненти: Гоженко А. І., 
доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, директор (ДУ «Український НДІ медицини транспор-
ту МОЗ України»); Клименко М. О., доктор мед. наук, про-
фесор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань 
розвитку, професор кафедри фізичної та медичної реабілі-
тації (Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили МОН України). (618/8)

Шабільянова Лілія Олександрівна, лікар-кардіолог 
електрофізіологічної лабораторії з рентген-операційною 
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стра-
жеска» НАМН України: «Значення показників варіабель-
ності серцевого ритму у хворих з пароксизмальною та пер-
систуючою формами фібриляції передсердь» (14.01.11 – 
кардіологія). Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України 
(03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 
275-66-22). Науковий керівник – Сичов О. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділу аритмій серця (ДУ «ННЦ 
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» 
НАМН України). Опоненти: Тащук В. К., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фі-
зичної реабілітації та спортивної медицини (ВДНЗУ «Буко-
винський державний медичний університет» МОЗ України); 
Ханюков О. О., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини 3 (ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України»). (619/8)

Гіреш Йосиф Йосифович, лікар-кардіолог відділення не-
коронарних хвороб серця та ревматології ДУ «ННЦ «Інститут 
кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України: 
«Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих 
відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг 
ехокардіографїї і впливу антигіпертензивного лікування у 
хворих з гіпертонічною хворобою» (14.01.11 – кардіологія). 
Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені 
академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м. Київ, 
вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науко-
вий керівник – Несукай О. Г., доктор мед. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу некоронарних хво-
роб серця та ревматології (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). Опоненти: 
Єна Л. М., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу клі-
нічної та епідеміологічної кардіології (ДУ «Інститут геронто-
логії імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»); Лизогуб В. Г., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої 
медицини № 4 (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). (620/8)
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Міхалєва Тетяна Вікторівна, молодший науковий співро-
бітник відділу аритмій серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України: «Клінічно-
генетичні асоціації та прогнозування перебігу фібриляції пе-
редсердь неклапанного ґенезу у пацієнтів з поліморфізмом 
rs10465885 гена конексину-40» (14.01.11 – кардіологія). 
Спецрада Д 26.616.01 у ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені 
академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м. Київ, 
вул. Народного ополчення, 5; тел. (044) 275-66-22). Науко-
вий керівник – Сичов О. С., доктор мед. наук, професор, за-
відувач відділу аритмій серця (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України). Опоненти: 
Жебель В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 (Він-
ницький національний медичний університет імені М. І. Пи-
рогова МОЗ України); Колесник Т. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої 
медицини (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»). (621/8)

Знаєвський Микола Іванович, завідувач хірургічно-
го відділення № 1 Київської міської клінічної лікарні № 6: 
«Експериментально-клінічне обґрунтування застосування 
фібринового клею на тимчасових кишкових ендопротекто-
рах в хірургії кишечнику» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 
26.613.08 у Національній медичній академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. 
Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник – 
Соломко А. В., доктор мед. наук, старший науковий співро-
бітник, доцент кафедри загальної та невідкладної хірургії 
(Національна медична академія післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Білянський Л. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 
(Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Тодуров І. М., доктор мед. наук, професор, ди-
ректор (ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН 
України»). (623/8)

Зубаль Володимир Іванович, завідувач відділення за-
гальної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 8: 
«Профілактика та лікування ускладнень лапароскопічної 
холецистектомїї при хронічному калькульозному холе-
циститі» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник – Са-
волюк С. І., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри 
хірургії та судинної хірургії (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
Опоненти: Скумс А. В., доктор мед. наук, завідувач відділу 
хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного 
простору (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплан-
тології імені О. О. Шалімова» НАМН України); Петрушен-
ко В. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
ендоскопічної та серцево-судинної хірургії (Вінницький на-
ціональний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ 
України). (624/8)

Боброва Алла Олегівна, лікар судинний хірург відділення 
магістральних судин ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України: «При-
чини розвитку та основні принципи хірургічного лікування 
хворих з рецидивом варикозної хвороби нижніх кінцівок» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 
(044) 426-65-88). Науковий керівник – Сморжевський В. Й., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії 
та трансплантології (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опо-
ненти: Черняк В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Лігоненко О. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України). (625/8)

Пліс Ігор Богданович, начальник поліклініки військової 
частини А1047 Міноборони України: «Комплексне хірургічне 
лікування компресійно-трофічних виразок у постраждалих із 
наслідками спінальної травми» (14.01.03 – хірургія). Спец-
рада Д 26.613.08 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). На-
уковий керівник – Заруцький Я. Л., доктор мед. наук, про-
фесор, начальник кафедри військової хірургії (Українська 
військово-медична академія Міноборони України). Опонен-
ти: Слонецький Б. І., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри медицини невідкладних станів (Національна медич-
на академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Трутяк І. Р., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри ортопедії і травматології (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ Украї-
ни). (626/8)

Бондаренко Олександр Миколайович, лікар-хірург хі-
рургічного відділення КЗКОР «Київська обласна клінічна 
лікарня» МОЗ України: «Обґрунтування малоінвазивних та 
відкритих оперативних втручань при гострому панкреатиті» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 
9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник – Фелештин-
ський Я. П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри хірургії та проктології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
Опоненти: Огородник П. В., доктор мед. наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу хірургії підшлун-
кової залози та жовчовивідних шляхів (ДУ «Національний 
інститут хірургії та транспланотології імені О. О. Шалімова 
НАМН України»); Білянський Л. С., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Національний ме-
дичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України). 
(627/8)
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Крестянов Микола Юхимович, асистент кафедри хірургії 
та судинної хірургії Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Трансаб-
домінальна преперитонеальна безшовна герніопластика пах-
винних гриж з використанням методу електрозварювання» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 
426-65-88). Науковий керівник – Саволюк С. І., доктор мед. 
наук, доцент, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії 
(Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Тодуров І. М., доктор 
мед. наук, професор, директор (ДНУ «Центр інноваційних 
медичних технологій НАН України»); Іоффе О. Ю., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії 
№ 2 (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (628/8)

Балацький Роман Олегович, асистент кафедри хірургії 
та судинної хірургії Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України: «Аль-
тернативна лапароскопічна апендектомія з використанням 
методу зварювання живих біологічних тканин» (14.01.03 – 
хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній медичній ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). 
Науковий керівник – Саволюк С. І., доктор мед. наук, доцент, 
завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України). Опоненти: Тивончук О. С., доктор мед. наук, 
головний науковий співробітник відділу хірургії шлунково-
кишкового тракту (ДУ «Національний інститут хірургії та 
трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України); Ва-
силюк С. М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
хірургії № 1 (Івано-Франківський національний медичний 
університет МОЗ України). (629/8)

Горбовець Владислав Сергійович, лікар судинний хірург 
відділення малоінвазивної хірургії та флебології Київської 
міської клінічної лікарні № 8 МОЗ України: «Зварювальна 
технологія в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок» 
(14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.613.08 у Національній 
медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 
426-65-88). Науковий керівник – Саволюк С. І., доктор мед. 
наук, доцент, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії 
(Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Чернуха Л. М., доктор 
мед. наук, провідний науковий співробітник відділу хірургії 
магістральних судин (ДУ «Національний інститут хірургії 
та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України); 
Орел Ю. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
хірургії № 2 (Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького МОЗ України). (630/8)

Юрчишин Оксана Іванівна, асистент кафедри мікробіо-
логії, вірусології та імунології ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України: «Вивчен-
ня протимікробної активності екстрактів лікарських рослин 
флори України відносно шкірних ізолятів мікроорганізмів 
з різними механізмами MLS-резистентності» (03.00.07 – 
мікробіологія). Спецрада К 05.600.05 у Вінницькому націо-
нальному медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ 
України (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-
03-60). Науковий керівник – Куцик Р. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та 
імунології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-
ний університет» МОЗ України). Опоненти: Виноград Н. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри епідеміо-
логії (Львівський національний медичний університет іме-
ні Данила Галицького МОЗ України); Бобир В. В., кандидат 
мед. наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусоло-
гії та імунології (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). (632/8)

Павленко Елла Михайлівна, асистент кафедри терапевтич-
ної стоматології Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика: «Особливості стоматологічного 
статусу у людей похилого та старечого віку та шляхи вдо-
сконалення організації лікувально-профілактичних заходів» 
(14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.613.09 у Національ-
ній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 
(044) 440-30-56). Науковий керівник – Білоклицька Г. Ф., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної 
стоматології (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Удод О. А., 
доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогіч-
ної роботи та міжнародних зв’язків (Донецький національний 
медичний університет МОЗ України, м. Лиман); Петрушан-
ко Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри тера-
певтичної стоматології (ВДНЗУ «Українська медична стомато-
логічна академія» МОЗ України). (753/8)

Чуй Катерина Василівна, лікар-офтальмолог ТОВ «Кліні-
ка відновлення зору»: «Оптимізація діагностики та лікування 
оклюзії гілки центральної вени сітківки» (14.01.18 – офталь-
мологія). Спецрада Д 26.613.05 у Національній медичній ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ Укра-
їни (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 440-30-56, 
408-05-36). Науковий керівник – Могілевський С. Ю., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології 
(Національна медична академія післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: Веселовська З. Ф., 
доктор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН 
України, завідувач кафедри хірургії № 2 (ПВНЗ «Київський 
медичний університет»); Путієнко О. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділу вітреоретинальної та лазерної 
хірургії (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені 
В. П. Філатова НАМН України»). (754/8)

Сергієнко Вікторія Валеріївна, директор ТОВ медичного 
центру «Офтальмологічна клініка професора Сергієнка»: 
«Оптимізація лікування ускладнень силіконових тампонад 
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при хірургічному лікуванні регматогенного відшарування сіт-
ківки» (14.01.18 – офтальмологія). Спецрада Д 26.613.05 у 
Національній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожиць-
ка, 9; тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий керівник – Ри-
ков С. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
офтальмології (Національна медична академія післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). Опоненти: 
Веселовська З. Ф., доктор мед. наук, професор, член-
кореспондент НАМН України, завідувач кафедри хірургії № 2 
(ПВНЗ «Київський медичний університет»); Путієнко О. О., 
доктор мед. наук, професор завідувач відділу вітреорети-
нальної та лазерної хірургії (ДУ «Інститут очних хвороб і тка-
нинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»). (755/8)

Кузьміна Вікторія Анатоліївна, асистент кафедри дитя-
чої терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний 
університет»: «Особливості профілактики захворювань твер-
дих тканин зубів у дітей в антенатальний період їх розвитку 
(клініко-експериментальне дослідження)» (14.01.22 – стома-
тологія). Спецрада Д 26.613.09 у Національній медичній ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). 
Науковий керівник – Якубова І. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології (ПВНЗ 
«Київський медичний університет»). Опоненти: Дрогомирець-
ка М. С., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри орто-
донтії (Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України); Кулигіна В. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри стоматології (ПВНЗ «Між-
народна академія екології та медицини»). (756/8)

Земляк Тетяна Борисівна, науковий співробітник лабо-
раторії професійних порушень голосу та слуху (з групою 
фоніатрії) ДУ «Інститут отоларингології імені професора 
О. С. Коломійченка НАМН України»: «Прогнозування пере-
бігу захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими 
порушеннями гортані на основі даних комплексного об-
стеження стану голосового апарату та електроміографії» 
(14.01.19 – оториноларингологія). Спецрада Д 26.611.01 у 
ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломій-
ченка НАМН України» (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3; тел. 
(044) 483-22-02). Науковий керівник – Яремчук С. Е., доктор 
мед. наук, лікар-ординатор відділення реконструктивно-від-
новлювальної хірургії ЛОР-органів (ДУ «Інститут отоларин-
гології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України»). 
Опоненти: Гарюк Г. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри отоларингології та дитячої отоларингології (Харків-
ська медична академія післядипломної освіти МОЗ України); 
Попович В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії 
голови та шиї (ДВНЗ «Івано-Франківський національний ме-
дичний університет» МОЗ України). (815/8)

Прийменко Дмитро Сергійович, асистент кафедри за-
гальної хірургії № 1 Харківського національного медич-
ного університету МОЗ України: «Хірургічне лікування 

хворих на синдром діабетичної стопи з використанням 
засобів її розвантаження» (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 – Шевченко С. І., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри загальної 
хірургії № 1 (Харківський національний медичний універ-
ситет МОЗ України). Опоненти: Шаповал С. Д., доктор мед. 
наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, професор кафедри амбулаторної, гнійно-септич-
ної хірургії та ультразвукової діагностики (ДЗ «Запорізька 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»); 
Герасимчук П. О., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри загальної хірургії (ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України»). (817/8)

Бунятян Христина Айказівна, асистент кафедри дитячої 
стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»: «Ефективність застосування одонтотропного ма-
теріалу при лікуванні зворотних форм пульпіту постійних 
зубів з несформованими коренями» (14.01.22 – стоматоло-
гія). Спецрада Д 08.601.04 у ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира 
Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий керівник – 
Ковач І. В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
дитячої стоматології (ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України»). Опоненти: Назарян Р. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого 
віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології (Хар-
ківський національний медичний університет МОЗ України); 
Деньга О. В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу 
епідеміології та профілактики основних стоматологічних за-
хворювань, дитячої стоматології та ортодонтії (ДУ «Інститут 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії» НАМН України). 
(890/8)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Ламазян Гаяне Рачиківна, асистент кафедри фармаког-

нозії та ботаніки Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця МОЗ України: «Розробка та фармакологіч-
не дослідження протидіабетичної активності сухого екстра-
кту плодів Citrullus Colocynthis (L.) Shrad.» (14.03.05 – фар-
макологія). Спецрада Д 64.605.03 у Національному фарма-
цевтичному університеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 53; тел. (057) 706-35-81). Науковий керівник – 
Чекман І. С., доктор мед. наук, професор, член-кореспондент 
НАН та НАМН України. Опоненти: Щокіна К. Г., доктор фарм. 
наук, професор, професор кафедри фармакології (Націо-
нальний фармацевтичний університет МОЗ України); Гор-
бенко Н. І., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу 
експериментальної фармакології і токсикології (ДУ «Інститут 
проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського 
НАМН України»). (348/8)

Тимофєєва Світлана Вікторівна, молодший науковий 
співробітник державної НДЛ з контролю якості лікарських 
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засобів (ДНДЛ з КЯЛЗ) Національного фармацевтичного 
університету МОЗ України: «Фармакогностичне дослідження 
канни садової та створення лікарських засобів на її основі» 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія). Спец-
рада Д 64.605.01 у Національному фармацевтичному універ-
ситеті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; 
тел. 706-35-81). Науковий керівник – Журавель І. О., доктор 
фарм. наук, професор, професор кафедри хімії природних 
сполук (Національний фармацевтичний університет МОЗ 
України). Опоненти: Панасенко О. І., доктор фарм. наук, про-
фесор, завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної 
хімії (Запорізький державний медичний університет МОЗ 
України); Фіра Л. С., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри фармації ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України»). (351/8)

Ляпунов Олексій Миколайович, інженер І категорії 
лабораторії технології та аналізу лікарських засобів ДНУ 
«Науково-технологічний комплекс «Інститут монокрис-
талів» НАН України»: «Фармацевтична розробка, дослі-
дження та стандартизація лікарського препарату Мелок-
сикам гель» (15.00.03 – стандартизація та організація 
виробництва лікарських засобів). Спецрада Д 64.605.01 у 
Національному фармацевтичному університеті МОЗ Укра-
їни (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 706-35-
81). Науковий керівник – Безугла О. П., кандидат фарм. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лабора-
торії технології та аналізу лікарських засобів (ДНУ «На-
уково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» 
НАН України»). Опоненти: Рубан О. А., доктор фарм. наук, 
професор, завідувач кафедри заводської технології ліків 
(Національний фармацевтичний університет МОЗ Украї-
ни); Леонтьєв Д. А., доктор фарм. наук, старший науковий 
співробітник, начальник відділу валідації та стандартних 
зразків, заступник директора з науки (ДП «Український на-
уковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» 
Держслужби України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками). (352/8)

Асланян Мілена Арменівна, тимчасово не працює: «Роз-
робка складу та технології таблеток для лікування порушень 
гепатобіліарної системи» (15.00.01 – технологія ліків, органі-
зація фармацевтичної справи та судова фармація). Спецрада 
Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університе-
ті МОЗ України (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; тел. 
(057) 706-35-81). Науковий керівник – Бобрицька Л. О., док-
тор фарм. наук, професор, професор кафедри заводської 
технології ліків (Національний фармацевтичний університет 
МОЗ України). Опоненти: Казарінов М. О., доктор фарм. наук, 
професор, в. о. завідувача лабораторії технології готових 
лікарських засобів (ДП «Державний науковий центр лікар-
ських засобів і медичної продукції» МОЗ України); Красно-
польський Ю. М., доктор фарм. наук, професор, професор 
кафедри біотехнології, біофізики і аналітичної хімії (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» МОН України). (354/8)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Мазур Ірина Ярославівна, лаборант кафедри парази-

тології та іхтіопатології Львівського національного уні-
верситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького: «Еймеріоз індиків (поширення, патогенез 
та заходи боротьби)» (16.00.11 – паразитологія). Спецрада 
Д 35.826.03 у Львівському національному університеті ве-
теринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 
МОН України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 
275-38-75, 278-36-16). Науковий керівник – Стибель В. В., 
доктор вет. наук, професор, ректор (Львівський національ-
ний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького). Опоненти: Сорока Н. М., доктор вет. 
наук, професор, завідувач кафедри паразитології та тропіч-
ної ветеринарії (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України); Нагорна Л. В., доктор вет. наук, 
доцент, професор кафедри ветеринарно-санітарної експер-
тизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів 
тваринництва (Сумський національний аграрний універси-
тет). (393/8)

Саулко Вячеслав Володимирович, директор ТОВ «Сімекс 
Альянс Україна»: «Патофізіологічні зміни в організмі корів і 
телят за мікроелементозів та їх корекція» (16.00.02 – пато-
логія, онкологія і морфологія тварин). Спецрада Д 35.826.03 
у Львівському національному університеті ветеринарної ме-
дицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України 
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 275-38-75). 
Науковий керівник – Мазуркевич А. Й., доктор вет. наук, про-
фесор, член-кореспондент НААН України, професор кафе-
дри хірургії і патофізіології імені академіка І. О. Поваженка 
(Національний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України). Опоненти: Горальський Л. П., доктор вет. наук, 
професор, завідувач кафедри анатомії і гістології (Житомир-
ський національний агроекологічний університет); Скрип-
ка М. В., доктор вет. наук, професор, професор кафедри 
нормальної і патологічної анатомії та патофізіології (Одесь-
кий державний аграрний університет). (394/8)

Бородай Євгенія Олександрівна, аспірант кафедри пара-
зитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської 
державної аграрної академії: «Мелофагоз овець (поширен-
ня, патогенез, діагностика і лікування)» (16.00.11 – парази-
тологія). Спецрада Д 35.826.03 у Львівському національному 
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького МОН України (79010, м. Львів, вул. Пекар-
ська, 50; тел. (032) 275-38-75, 278-36-16). Науковий керів-
ник – Євстаф’єва В. О., доктор вет. наук, професор, завідувач 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експер-
тизи (Полтавська державна аграрна академія). Опоненти: 
Юськів І. Д., доктор вет. наук, професор, професор кафе-
дри паразитології та іхтіопатології (Львівський національний 
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького); Довгій Ю. Ю., доктор вет. наук, професор, 
завідувач кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної 
експертизи та зоогігієни (Житомирський національний агро-
екологічний університет). (395/8)
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Собко Галина Василівна, старший лаборант кафедри 
епізоотології Львівського національного університету вете-
ринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 
МОН України: «Стан імунної й антиоксидантної систем орга-
нізму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апі-
фітопрепарату» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 35.368.01 
в Інституті біології тварин НААН України (79034, м. Львів, 
вул. В. Стуса, 38; тел. (032)270-23-89). Науковий керівник – 
Куртяк Б. М., доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри 
епізоотології (Львівський національний університет вете-
ринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). 
Опоненти: Вовк С. О., доктор біол. наук, професор, завідувач 
лабораторії дрібного тваринництва (Інститут сільського гос-
подарства Карпатського регіону НААН України); Томчук В. А., 
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри біохімії і фі-
зіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України МОН 
України). (455/8)

Базака Галина Яківна, провідний фахівець з постачання 
ветеринарного обладнання ПАТ «Миронівський хлібопро-
дукт»: «Токсикологічна характеристика Моспілану РП (аце-
таміприду) та Актари 25 WG (тіаметоксаму)» (16.00.04 – 
ветеринарна фармакологія та токсикологія). Спецрада Д 
35.826.03 у Львівському національному університеті вете-
ринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 
МОН України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 
275-38-75). Науковий керівник – Духницький В. Б., доктор 
вет. наук, професор, завідувач кафедри фармакології та 
токсикології (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України). Опоненти: Гунчак В. М., доктор 
вет. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
завідувач кафедри фармакології та токсикології (Львів-
ський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Фотіна Г. А., доктор 
вет. наук, доцент, професор кафедри епізоотології та па-
разитології (Сумський національний аграрний університет). 
(483/8)

Кліщова Жанна Євгеніївна, аспірант кафедри ветеринар-
но-санітарної експертизи, мікробіології, зоогігієни та безпе-
ки і якості продуктів тваринництва Сумського національного 
аграрного університету: «Обґрунтування інновацій у профі-
лактиці за ешерихіозу та сальмонельозу птиці» (16.00.03 – 
ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хворо-
би та імунологія). Спецрада Д 55.859.04 у Сумському націо-
нальному аграрному університеті МОН України та Держав-
ному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів 
мікроорганізмів (40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160; 
тел. (0542) 70-10-55). Науковий керівник – Фотіна Т. І., док-
тор вет. наук, професор, завідувач кафедри ветсанексперти-
зи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тва-
ринництва (Сумський національний аграрний університет). 
Опоненти: Ушкалов В. О., доктор вет. наук, професор, член-
кореспондент НААН України, директор лабораторії якості і 
безпеки продукції АПК (Національний університет біоресур-
сів і природокористування України); Наливайко Л. І., доктор 

вет. наук, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи та 
інфектології (Луганський національний аграрний універси-
тет, м. Харків). (672/8)

Плисюк Віталій Миколайович, аспірант кафедри терапії і 
клінічної діагностики Національного університету біоресур-
сів і природокористування України: «Науково-експеримен-
тальне обґрунтування діагностики кардіоміопатій у свійсько-
го кота» (16.00.01 – діагностика і терапія тварин). Спецрада 
Д 26.004.03 у Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України МОН України (03041, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керів-
ник – Цвіліховський М. І., доктор біол. наук, професор, декан 
факультету ветеринарної медицини (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України). Опонен-
ти: Слівінська Л. Г., доктор вет. наук, професор, завідувач 
кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 
(Львівський національний університет ветеринарної медици-
ни та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); Морозенко Д. В., 
доктор вет. наук, старший науковий співробітник відділу ла-
бораторної діагностики та імунології (ДУ «Інститут патології 
хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН Укра-
їни»). (728/8)

Кушнір Володимир Юрійович, аспірант кафедри внутріш-
ніх хвороб тварин і клінічної діагностики Одеського держав-
ного аграрного університету: «Клініко-експериментальне об-
ґрунтування застосування антигомотоксичних препаратів за 
катаральної бронхопневмонії собак» (16.00.01 – діагностика 
і терапія тварин). Спецрада Д 26.004.03 у Національному уні-
верситеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Чубов Ю. О., доктор вет. 
наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб тва-
рин і клінічної діагностики (Одеський державний аграрний 
університет). Опоненти: Слівінська Л. Г., доктор вет. наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та 
клінічної діагностики (Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицько-
го); Бойко Н. І., кандидат вет. наук, доцент, доцент кафедри 
терапії і клінічної діагностики (Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України). (729/8)

Травецький Михайло Олександрович, заступник керів-
ника департаменту сільськогосподарського виробництва 
з тваринництва ТОВ «Астарта-Київ»: «Клініко-експеримен-
тальне обґрунтування підвищення заплідненості корів за 
стимуляції та синхронізації еструсу» (16.00.07 – ветери-
нарне акушерство). Спецрада Д 26.004.03 у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України 
МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. 
(044) 527-82-28). Науковий керівник – Краєвський А. Й., 
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри акушерства 
та хірургії (Сумський національний аграрний університет). 
Опоненти: Стравський Я. С., доктор вет. наук, старший на-
уковий співробітник, директор (Тернопільська дослідна 
станція Інституту ветеринарної медицини НААН України); 
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Вальчук О. А., кандидат вет. наук, доцент, завідувач кафе-
дри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 
тварин (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України). (730/8)

Кокарєв Андрій Вікторович, старший науковий співробіт-
ник НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агро-
промислового комплексу Дніпровського державного аграр-
но-економічного університету: «Формування вродженого 
імунітету поросят у ранній постнатальний період онтогенезу 
та його корекція» (03.00.13 – фізіологія людини і тварин). 
Спецрада Д 26.004.14 у Національному університеті біоре-
сурсів і природокористування України МОН України (03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). На-
уковий керівник – Масюк Д. М., кандидат вет. наук, доцент, 
професор кафедри фізіології та біохімії сільськогосподар-
ських тварин (Дніпровський державний аграрно-економіч-
ний університет). Опоненти: Карповський В. І., доктор вет. 
наук, професор, професор кафедри біохімії і фізіології тва-
рин імені академіка М. Ф. Гулого (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України); Гуфрій Д. Ф., 
доктор вет. наук, професор, професор кафедри фармако-
логії та токсикології (Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицько-
го). (803/8)

Односум Ганна Володимирівна, аспірант кафедри пара-
зитології та тропічної ветеринарії Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України: «Ноземоз 
бджіл (поширення та методи профілактики)» (16.00.11 – 
паразитологія). Спецрада Д 26.004.14 у Національному уні-
верситеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Сорока Н. М., доктор вет. 
наук, професор, завідувач кафедри паразитології та тропіч-
ної ветеринарії (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України). Опоненти: Стибель В. В., док-
тор вет. наук, професор, ректор (Львівський національний 
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького); Нагорна Л. В., доктор вет. наук, доцент, 
професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогі-
гієни та безпеки і якості продуктів тваринництва (Сумський 
національний аграрний університет). (804/8)

Олійник Олена Борисівна, директор іхтіопатологічної 
лабораторії: «Крустацеози коропових риб: поширення, діа-
гностика та лікувально-профілактичні заходи» (16.00.11 – 
паразитологія). Спецрада Д 26.004.14 у Національному уні-
верситеті біоресурсів і природокористування України МОН 
України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 
527-82-28). Науковий керівник – Матвієнко Н. М., доктор 
біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
іхтіопатології (Інститут рибного господарства НААН України). 
Опоненти: Корнюшин В. В., доктор біол. наук, професор, го-
ловний науковий співробітник відділу паразитології (Інститут 
зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України); Юськів І. Д., 
доктор вет. наук, професор, професор кафедри паразито-

логії та іхтіопатології (Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжиць-
кого). (805/8)

Мазанна Марина Геннадіївна, лікар ветеринарної меди-
цини ветеринарної аптеки ФОП Бабарук О. В.: «Езофагосто-
моз свиней південно-східного регіону України (епізоотологія 
та заходи боротьби)» (16.00.11 – паразитологія). Спецрада 
Д 26.004.14 у Національному університеті біоресурсів і при-
родокористування України МОН України (03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий 
керівник – Приходько Ю. О., доктор вет. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри пара-
зитології (Харківська державна зооветеринарна академія). 
Опоненти: Прус М. П., доктор вет. наук, професор, професор 
кафедри паразитології та тропічної ветеринарії (Національ-
ний університет біоресурсів і природокористування України); 
Антіпов А. А., кандидат вет. наук, доцент, завідувач кафедри 
паразитології та фармакології (Білоцерківський національ-
ний аграрний університет). (806/8)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Генкін Антон Олександрович, викладач Дніпропетров-

ської академії музики імені Михайла Глінки: «Специфіка 
піанізму в етюдах і вправах Карла Черні» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського 
НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 
278-34-54). Науковий керівник – Немкович О. М., доктор 
мистецтвознавства, провідний науковий співробітник, за-
відувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології 
(Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
гії імені М. Т. Рильського НАН України). Опоненти: Копи-
ця М. Д., доктор мистецтвознавства, професор кафедри іс-
торії української музики та музичної фольклористики (Націо-
нальна музична академія України імені П. І. Чайковського); 
Антонець О. А., кандидат мистецтвознавства, доцент кафе-
дри музично-інструментального виконавства (ННІ культури і 
мистецтв Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка). (63/8)

Забашта Ростислав Васильович, науковий співробітник 
відділу образотворчого та декоративно-прикладного мис-
тецтв Інституту мистецтвознавства, фольклористики та ет-
нології імені М. Т. Рильського НАН України: «Бушанський 
скельний архітектурно-скульптурний комплекс: атрибуція, 
етапи розвитку, теоретична реконструкція» (26.00.01 – те-
орія та історія культури). Спецрада Д 26.227.02 в Інститу-
ті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушев-
ського, 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник – Федо-
рук О. К., доктор мистецтвознавства, професор, академік 
Національної академії мистецтв України, провідний науковий 
співробітник відділу візуальних практик (Інститут проблем 
сучасного мистецтва Національної академії мистецтв Украї-
ни). Опоненти: Стельмащук Г. Г., доктор мистецтвознавства, 
професор, академік Національної академії мистецтв України, 
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завідувач кафедри історії і теорії мистецтва (Львівська на-
ціональна академія мистецтв); Осадча О. А., кандидат мис-
тецтвознавства, професор, завідувач кафедри монументаль-
но-декоративного мистецтва (Київський державний інститут 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михай-
ла Бойчука). (235/8)

Манокіна Ганна Вікторівна, викладач теоретичних дис-
циплін Дитячої школи мистецтв № 6 імені Г. П. Жуковсько-
го Дніпровського району м. Києва: «Проблема циклізації у 
жанрі камерної кантати (на прикладі творів Єлени Фірсової)» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада Д 26.005.01 у На-
ціональній музичній академії України імені П. І. Чайковського 
Міністерства культури України (01001, м. Київ, вул. Архітек-
тора Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий 
керівник – Зінькевич О. С., доктор мистецтвознавства, про-
фесор, професор кафедри історії світової музики (Націо-
нальна музична академія України імені П. І. Чайковського 
Міністерства культури України). Опоненти: Шип С. В., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри музично-
го мистецтва і хореографії (Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського МОН 
України); Дугіна Т. Є., кандидат мистецтвознавства, профе-
сор, завідувач кафедри теорії музики (Київський інститут 
музики імені Р. М. Глієра Міністерства культури України). 
(236/8)

Купіна Дарина Дмитрівна, учитель музики ТОВ «Навчаль-
ний заклад «Дніпровська середня загальноосвітня школа 
“Британська міжнародна школа – Дніпро”»: «Європейські 
жанрові традиції в українській органній музиці (друга поло-
вина XX – початок XXI століття)» (17.00.03 – музичне мисте-
цтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній академії 
України імені П. І. Чайковського Міністерства культури Укра-
їни (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; 
тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник – Редя В. Я., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії 
світової музики (Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського Міністерства культури України). Опоненти: 
Ржевська М. Ю., доктор мистецтвознавства, професор, про-
фесор кафедри театрознавства (Київський національний уні-
верситет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Каро-
го Міністерства культури України); Коменда О. І., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії, теорії 
мистецтв та виконавства (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки МОН України). (335/8)

Скворцова Наталя Миколаївна, викладач теоретичних 
дисциплін, концертмейстер Дитячої музичної школи № 12 
Подільського району м. Києва: «Специфіка жанрової ре-
презентації плачу у творчості композиторів другої половини 
XIX – початку XXI століть» (17.00.03 – музичне мистецтво). 
Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній академії Укра-
їни імені П. І. Чайковського Міністерства культури України 
(01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; тел. 
(044) 270-51-38). Науковий керівник – Соломонова О. Б., 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 

історії світової музики (Національна музична академія Укра-
їни імені П. І. Чайковського Міністерства культури України). 
Опоненти: Драч І. С., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри історії музики, проректор з наукової ро-
боти (Харківський національний університет мистецтв імені 
І. П. Котляревського Міністерства культури України); Дугі-
на Т. Є., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач 
кафедри теорії музики (Київський інститут музики імені 
Р. М. Глієра Міністерства культури України). (336/8)

Степанова Олеся Юріївна, вчитель музичного мистецтва 
КЗ «Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 135 
імені Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського»: «Піа-
нізм лондонської і віденської фортепіанних шкіл: компара-
тивний аналіз» (17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 
55.053.04 у Сумському державному педагогічному універ-
ситеті імені А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, 
вул. Роменська, 87; тел. (0542) 68-59-02, факс (0542) 22-
15-17). Науковий керівник – Рощенко О. Г., доктор мисте-
цтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії 
музики (Харківська державна академія культури). Опо-
ненти: Андросова Д. В., доктор мистецтвознавства, про-
фесор, професор кафедри загального та спеціалізованого 
фортепіано (Одеська національна музична академія імені 
А. В. Нежданової); Сухленко І. Ю., кандидат мистецтвознав-
ства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано 
(Харківський національний університет мистецтв імені 
І. П. Котляревського). (337/8)

Бобул Іван Васильович, завідувач кафедри естрадно-
го співу Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв: «Жанрові форми та стильові конота-
ції вокально-естрадного виконавства в музичній культурі 
України кінця XX – початку XXI століття» (26.00.01 – теорія 
та історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній 
академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, м. Київ, 
вул. Лаврська, 9, корп. 11; тел. (044) 501-78-28). Науковий 
керівник – Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, про-
фесор (Національна академія керівних кадрів культури і мис-
тецтв). Опоненти: Самойленко О. І., доктор мистецтвознав-
ства, професор, проректор (Одеська національна музична 
академія імені А. В. Нежданової); Каблова Т. Б., кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрад-
ного вокалу (Київський університет імені Бориса Грінченка). 
(578/8)

Гуляєва Ольга Володимирівна, викладач кафедри обра-
зотворчого мистецтва і дизайну Херсонського державного 
університету: «Художньо-стилістичні домінанти культурних 
процесів на Півдні України в 1960 – 1980 роках» (26.00.01 – 
теорія та історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Націо-
нальній академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11; тел. (044) 501-78-28). На-
уковий керівник – Краснокутський Г. Є., кандидат істор. наук, 
доцент, доцент кафедри культурології, мистецтвознавства 
та філософії культури (Одеський національний політехніч-
ний університет). Опоненти: Федорук О. К., доктор мисте-
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цтвознавства, професор, головний спеціаліст (Інститут проб-
лем сучасного мистецтва НАМ України), академік-секретар 
відділення теорії та історії мистецтв Національної академії 
мистецтв України; Білик А. А., кандидат мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри дизайну (Херсонський національ-
ний технічний університет). (579/8)

Палійчук Анна Вікторівна, викладач кафедри естрадного 
співу Київської муніципальної академії естрадного та цирко-
вого мистецтв: «Мистецький доробок Володимира Івасюка у 
вимірах української музичної культури другої половини XX 
століття: історико-біографічний аспект» (26.00.01 – теорія 
та історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національній 
академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, м. Київ, 
вул. Лаврська, 9, корп. 11; тел. (044) 501-78-28). Науковий 
керівник – Яковлев О. В., доктор культурології, доцент (На-
ціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв). 
Опоненти: Самойленко О. І., доктор мистецтвознавства, 
професор, проректор (Одеська національна музична акаде-
мія імені А. В. Нежданової); Антонюк І. М., кандидат мисте-
цтвознавства, доцент кафедри історії музики (Львівська на-
ціональна музична академія імені М. В. Лисенка). (580/8)

Бреславець Галина Миколаївна, старший викладач ка-
федри естрадного та народного співу Харківської держав-
ної академії культури: «Реконструкція фольклорного тексту 
в українській музичній культурі останньої третини XX – по-
чатку XXI століття» (26.00.04 – українська культура). Спец-
рада Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури 
Міністерства культури України (61057, м. Харків, Бурсаць-
кий узвіз, 4; тел. 731-51-05). Науковий керівник – Поль-
ська І. І., доктор мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри теорії та історії музики (Харківська державна ака-
демія культури). Опоненти: Немкович О. М., доктор мисте-
цтвознавства, провідний науковий співробітник, завідувач 
відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології (Інсти-
тут мистецтвознавства фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України); Мартинюк А. К., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри мистецьких 
дисциплін і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмель-
ницький державний педагогічний університет імені Григо-
рія Сковороди»). (581/8)

Гульцова Діана Павлівна, викладач кафедри спеціаль-
ного фортепіано Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової: «Поетика фортепіанного етюду у 
європейській музиці ХІХ – ХХ століть» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада К 41.857.01 в Одеській національ-
ній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства 
культури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 
63; тел. 726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керів-
ник – Муравська О. В., доктор мистецтвознавства, доцент, 
професор кафедри теоретичної та прикладної культурології 
(Одеська національна музична академія імені А. В. Неждано-
вої). Опоненти: Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри музикознавства та хорового 
мистецтва (Львівський національний університет імені Івана 

Франка); Власенко І. М., кандидат мистецтвознавства, до-
цент, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та 
хореографічної підготовки (Криворізький державний педа-
гогічний університет). (585/8)

Заєць Наталя В’ячеславівна, викладач кафедри спеці-
ального фортепіано Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової: «Жанрово-стильові аспекти форте-
піанної творчості І. Альбеніса, Е. Гранадоса, М. де Фальї у 
відтворенні іспанської національної ідеї» (17.00.03 – музич-
не мистецтво). Спецрада К 41.857.01 в Одеській національ-
ній музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства 
культури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 
63; тел. 726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керів-
ник – Муравська О. В., доктор мистецтвознавства, доцент, 
професор кафедри теоретичної та прикладної культурології 
(Одеська національна музична академія імені А. В. Неждано-
вої). Опоненти: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри естрадного виконавства (На-
ціональна академія керівних кадрів культури і мистецтва); 
Власенко І. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедри музикознавства, інструментальної та хореографіч-
ної підготовки (Криворізький державний педагогічний уні-
верситет). (586/8)

Кисляк Богдан Миколайович, викладач відділу народних 
інструментів Львівської державної дитячої музичної школи 
№ 5: «Баян в камерно-ансамблевій музиці українських ком-
позиторів: історико-стильовий аспект» (17.00.03 – музичне 
мистецтво). Спецрада К 41.857.01 в Одеській національній 
музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства куль-
тури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 
726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керівник – Олій-
ник О. Л., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор 
кафедри народних інструментів, проректор з навчальної ро-
боти (Одеська національна музична академія імені А. В. Не-
жданової). Опоненти: Шаповалова Л. В., доктор мисте-
цтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології 
та аналізу музики (Харківський національний університет 
мистецтв імені І. П. Котляревського); Голяка Г. П., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музично-ін-
струментального виконавства (Сумський державний педаго-
гічний університет імені А. С. Макаренка). (587/8)

Юй Ле, тимчасово не працює: «Останні сонати Л. Бетхо-
вена, Ф. Шопена, Ч. Айвза, О. Скрябіна в інтеріоризації сти-
льових етапів композиторської творчості» (17.00.03 – музич-
не мистецтво). Спецрада К 41.857.01 в Одеській національній 
музичній академії імені А. В. Нежданової Міністерства куль-
тури України (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. 
726-97-47, тел./факс 726-78-76). Науковий керівник – Му-
ляр П. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор, 
завідувач кафедри спеціального фортепіано (Одеська націо-
нальна музична академія імені А. В. Нежданової). Опоненти: 
Зінків І. Я., доктор мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри теорії музики (Львівська національна музична ака-
демія імені М. В. Лисенка); Сєрова О. Ю., кандидат мисте-



145

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СЕРПЕНЬ '18

цтвознавства, доцент, доцент кафедри естрадного виконав-
ства (Криворізький державний педагогічний університет). 
(588/8)

Тугушева Наталія Валеріївна, викладач теоретичних 
дисциплін Київської дитячої музичної школи № 7 імені Іго-
ря Шамо Солом’янського району м. Києва: «Концептосфера 
Четвертої камерної симфонії Євгена Станковича як результат 
музично-поетичної взаємодії» (17.00.03 – музичне мисте-
цтво). Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній академії 
України імені П. І. Чайковського Міністерства культури Укра-
їни (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; 
тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник – Зінькевич О. С., 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
історії світової музики (Національна музична академія Укра-
їни імені П. І. Чайковського Міністерства культури України). 
Опоненти: Драч І. С., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри історії музики, проректор з наукової ро-
боти (Харківський національний університет мистецтв імені 
І. П. Котляревського Міністерства культури України); Невін-
чана Т. С., кандидат мистецтвознавства, секретар правління 
Національної Спілки композиторів України. (590/8)

АРХІТЕКТУРА
 Піддубна Наталія Геннадіївна, асистент кафедри архітек-

тури та реставрації Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Композиційні принципи застосування мозаїч-
них творів в архітектурі Львова кінця XIX – початку XXI століт-
тя» (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архі-
тектури). Спецрада Д 35.052.11 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. 
Степана Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий керів-
ник – Рибчинський О. В., доктор архітектури, доцент, доцент 
кафедри архітектури та реставрації (Національний універси-
тет «Львівська політехніка»). Опоненти: Ремізова О. І., док-
тор архітектури, професор, професор кафедри основ архі-
тектури (Харківський національний університет будівництва 
та архітектури); Могитич Р. І., кандидат архітектури, доцент 
кафедри архітектурного проектування (Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу). (799/8)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Сундукова Ірина Вячеславівна, викладач кафедри тео-

рії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка: «Формування ціннісного ставлення старшоклас-
ників до психічного здоров’я засобами фізичної культури» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 
26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пи-
рогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий керівник – Клочек Л. В., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри соціальної ро-
боти, соціальної педагогіки та психології (Центральноукраїн-
ський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка). Опоненти: Шмаргун В. М., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної роботи та психології 
(Національний університет біоресурсів і природокористування 

України); Василевська О. І., кандидат психол. наук, старший 
викладач кафедри психології (Сумський державний педаго-
гічний університет імені А. С. Макаренка). (32/8)

Андрощук Ольга Володимирівна, науковий співробітник 
Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного уні-
верситету оборони України імені Івана Черняховського: «Роз-
виток творчих здібностей старших дошкільників засобами 
комп’ютерних ігор» (19.00.07 – педагогічна та вікова психо-
логія). 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 керів-
ник – Кузьменко В. У., доктор психол. наук, професор, профе-
сор кафедри теоретичної та консультативної психології (На-
ціональний педагогічний університет імені М. П. Драгомано-
ва). Опоненти: Павелків Р. В., доктор психол. наук, професор, 
перший проректор, завідувач кафедри вікової та педагогічної 
психології (Рівненський державний гуманітарний універси-
тет); Карабаєва І. І., кандидат психол. наук, старший науковий 
співробітник лабораторії психології дошкільника (Інститут 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України). (73/8)

Гришина Ольга Валеріївна, фахівець з соціальної робо-
ти і психології Всеукраїнського благодійного фонду «Дроп 
ін Центр»: «Клініко-психологічні особливості саморуйнівної 
поведінки у працівниць комерційного сексу та їх психокорек-
ція» (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 – Маркова М. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри сексології, медичної психоло-
гії, медичної та психологічної реабілітації (Харківська медич-
на академія післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: 
Фальова О. Є., доктор психол. наук, доцент, доцент кафедри 
наукових основ управління та психології (Харківський на-
ціональний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
МОН України); Абдряхімова Ц. Б., доктор мед. наук, доцент, 
доцент кафедри медичної психології, психосоматичної ме-
дицини і психотерапії (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). (74/8)

Радзевілова Олександра Володимирівна, науковий 
співробітник відділу комплексної судово-психіатричної екс-
пертизи Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та 
наркології МОЗ України: «Психологічні особливості жінок, 
які скоїли суспільно небезпечні діяння проти особистос-
ті (медико-психологічний та судово-експертний аспекти)» 
(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 – Ревенок О. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач відділу комплексної судово-психіатрич-
ної експертизи (Український НДІ соціальної і судової психі-
атрії та наркології МОЗ України). Опоненти: Фальова О. Є., 
доктор психол. наук, доцент, доцент кафедри наукових 
основ управління та психології (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН Украї-
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ни); Морозов О. М., доктор мед. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач спеціальної кафедри 
(Національна академія Служби безпеки України). (75/8)

Гуляєва Олена Володимирівна, старший викладач ка-
федри прикладної психології Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна МОН України: «Чинники 
психологічного благополуччя у студентів з обмеженими 
можливостями здоров’я» (19.00.01 – загальна психологія, 
історія психології). Спецрада Д 64.051.08 у Харківському на-
ціональному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-50-88). 
Науковий керівник – Поліванова О. Є., кандидат психол. наук, 
доцент, доцент кафедри прикладної психології (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). 
Опоненти: Вірна Ж. П., доктор психол. наук, професор, декан 
факультету психології (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки МОН України); Попова Г. В., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 
та психології управління соціальними системами (Національ-
ний технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України). (260/8)

Гришко Алла Анатоліївна, старший викладач кафе-
дри психології гуманітарного факультету Національного 
аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інститут» МОН України: «Особливості 
психосексуального розвитку дівчат-підлітків з порушеннями 
менструальної функції» (19.00.04 – медична психологія). 
Спецрада Д 64.051.08 у Харківському національному універ-
ситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, 
майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-50-88). Науковий керів-
ник – Кочарян О. С., доктор психол. наук, професор, завіду-
вач кафедри психологічного консультування і психотерапії 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). Опоненти: Маркова М. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри сексології та медичної пси-
хології (Харківська медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України); Палій В. С., кандидат психол. наук, старший 
викладач кафедри психології (Київський національний лінг-
вістичний університет МОН України). (261/8)

Хілько Світлана Олександрівна, старший викладач кафе-
дри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України: «Психологічні умови 
формування толерантності до невизначеності у майбутніх 
психологів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 
Спецрада К 26.451.02 в Інституті педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинсько-
го, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий керівник – Лушин П. В., 
доктор психол. наук, професор, професор кафедри психо-
логії та особистісного розвитку (ДВНЗ «Університет менедж-
менту освіти» НАПН України). Опоненти: Власова О. І., док-
тор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології 
розвитку (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Невмержицький В. М., кандидат психол. наук, 
доцент, провідний науковий співробітник лабораторії пси-
хології навчання імені І. О. Синиці (Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України). (312/8)

Полухіна Марина Петрівна, аспірант Національного авіа-
ційного університету: «Особливості психологічної корекції 
кризи професійного становлення правоохоронців у період 
ранньої дорослості» (19.00.07 – педагогічна та вікова психо-
логія). Спецрада К 26.451.02 в Інституті педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Бер-
линського, 9; тел. (044) 440-63-88). Науковий керівник – По-
миткіна Л. В., доктор психол. наук, професор, завідувач ка-
федри авіаційної психології (Навчально-науковий гуманітар-
ний інститут Національного авіаційного університету). Опо-
ненти: Панок В. Г., доктор психол. наук, професор, директор 
(Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи 
НАПН України); Вербицька Л. Г., кандидат психол. наук, до-
цент, доцент кафедри психології (Київський національний 
торговельно-економічний університет). (313/8)

Ярош Ніна Сергіївна, викладач кафедри психології і педа-
гогіки Харківського національного університету повітряних 
сил імені Івана Кожедуба Міноборони України: «Саногенне 
мислення як чинник стрес-долаючої поведінки особистос-
ті» (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 
роботи). Спецрада Д 26.453.01 в Інституті психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньків-
ська, 2; тел. 288-33-20). Науковий керівник – Кривоконь Н. І., 
доктор психол. наук, професор, професор кафедри соці-
альної роботи (Чернігівський національний технологічний 
університет МОН України). Опоненти: Паламарчук О. М., док-
тор психол. наук, професор, завідувач кафедри практичної 
психології та соціальної роботи (Вінницький державний пе-
дагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН 
України); Панченко В. О., кандидат психол. наук, старший 
викладач кафедри загальної, вікової та соціальної психології 
імені М. А. Скока (Національний університет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка МОН України). (355/8)

Мандзик Тетяна Михайлівна, асистент кафедри психоло-
гії Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка МОН України: «Психологічні детермінанти прив’язаності 
міської молоді до місця проживання» (19.00.01 – загальна 
психологія, історія психології). Спецрада Д 26.457.01 в Ін-
ституті соціальної та політичної психології НАПН України 
(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15; тел. 425-24-08). На-
уковий консультант – Грабовська С. Л., кандидат філософ. 
наук, професор, завідувач кафедри психології (Львівський 
національний університет імені Івана Франка МОН України). 
Опоненти: Ставицька С. О., доктор психол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри загальної і соціальної психології та 
психотерапії (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова МОН України); Кириленко Т. С., кандидат 
психол. наук, доцент, доцент кафедри загальної психології 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України). (589/8)

Майструк Вікторія Миколаївна, аспірант Східноєвро-
пейського національного університету імені Лесі Українки: 
«Самоприйняття як чинник психологічного благополуччя 
сучасної жінки» (19.00.01 – загальна психологія, історія 
психології). Спецрада К 32.051.05 у Східноєвропейському 
національному університеті імені Лесі Українки МОН України 
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(43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. 72-01-26). Науковий 
керівник – Засєкіна Л. В., доктор психол. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної та соціальної психології і со-
ціології (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки). Опоненти: Титаренко Т. М., доктор психол. 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завіду-
вач лабораторії соціальної психології особистості (Інститут 
соціальної та політичної психології НАПН України); Артюхі-
на Н. В., кандидат психол. наук, доцент кафедри загальної 
психології та психології розвитку особистості (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова). (595/8)

Тимош Юлія Володимирівна, асистент кафедри теорії і 
методики дошкільної та початкової освіти Кременецької об-
ласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шев-
ченка: «Психосемантика моральної свідомості особистості» 
(19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Спецрада 
К 32.051.05 у Східноєвропейському національному універси-
теті імені Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. 
Волі, 13; тел. 72-01-26). Науковий керівник – Савелюк H. М., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 
та психології (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна 
академія імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кіреєва З. О., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри загаль-
ної психології та психології розвитку особистості (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова); Кирилен-
ко T. С., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри за-
гальної психології (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). (596/8)

Іванченко Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри 
загальної та інженерної психології Української інженерно-пе-
дагогічної академії: «Психокорекція ірраціональної дезадап-
тивної провини у працівників аварійно-рятувальних підроз-
ділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій» 
(19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах). Спец-
рада К 64.707.02 у Національному університеті цивільного 
захисту України ДСНС України (61023 м. Харків, вул. Черни-
шевська, 94; тел. (057) 707-34-20). Науковий керівник – Ку-
черенко С. М., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафе-
дри психології діяльності в особливих умовах (Національний 
університет цивільного захисту України). Опоненти: Папу-
ча М. В., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри 
загальної та практичної психології (Національний державний 
університет імені Миколи Гоголя); Миронець С. М., кандидат 
психол. наук, доцент, доцент кафедри психології (Київський 
національний торговельно-економічний університет). (647/8)

Демченко Яна Анатоліївна, директор ТОВ «LeveL 
consulting group»: «Соціальна відчуженість та дезадаптація 
учасників бойових дій» (19.00.09 – психологія діяльності 
в особливих умовах). Спецрада К 64.707.02 у Національ-
ному університеті цивільного захисту України ДСНС України 
(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 704-18-
02). Науковий керівник – Афанасьєва Н. Є., кандидат пси-
хол. наук, доцент, доцент кафедри психології діяльності в 
особливих умовах (Національний університет цивільного за-
хисту України). Опоненти: Швалб Ю. М., доктор психол. наук, 
професор, професор кафедри соціальної роботи (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка); Колесні-
ченко О. С., кандидат психол. наук, старший науковий спів-
робітник, начальник НДЛ морально-психологічного супро-
водження службово-бойової діяльності Національної гвардії 
України науково-дослідного центру (Національна академія 
Національної гвардії України). (648/8)

Баташева Наталія Іванівна, науковий співробітник відді-
лу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 
потребами Інституту спеціальної педагогіки НАПН України: 
«Формування емоційної сфери соціально депривованих до-
шкільників із затримкою психічного розвитку» (19.00.08 – 
спеціальна психологія). Спецрада Д 26.450.02 в Інституті 
спеціальної педагогіки НАПН України (04060, м. Київ, вул. 
М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-42-92). Науковий керів-
ник – Прохоренко Л. І., доктор психол. наук, старший на-
уковий співробітник, заступник директора з науково-експе-
риментальної роботи (Інститут спеціальної педагогіки НАПН 
України). Опоненти: Руденко Л. М., доктор психол. наук, про-
фесор, завідувач кафедри спеціальної психології і медицини 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова); Соколова Г. Б., кандидат психол. наук, старший викла-
дач кафедри дефектології та фізичної реабілітації (Півден-
ноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського). (763/8)

Орлов Олег Вікторович, науковий співробітник відді-
лу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 
потребами Інституту спеціальної педагогіки НАПН України: 
«Психологічна корекція розвитку невротизованих підлітків 
з порушеннями інтелекту» (19.00.08 – спеціальна психоло-
гія). Спецрада Д 26.450.02 в Інституті спеціальної педагогі-
ки НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; 
тел. (044) 440-42-92). Науковий керівник – Прохоренко Л. І., 
доктор психол. наук, старший науковий співробітник, за-
ступник директора з науково-експериментальної роботи 
(Інститут спеціальної педагогіки НАПН України). Опоненти: 
Мамічева О. В., доктор психол. наук, професор, декан фа-
культету спеціальної освіти (ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», м. Слов’янськ); Гончарук Н. М., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри загальної та 
практичної психології (Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка). (764/8)

Недозим Інна Вікторівна, науковий співробітник відді-
лу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 
потребами Інституту спеціальної педагогіки НАПН України: 
«Особливості соціального інтелекту дітей дошкільного віку 
з розладами аутистичного спектру» (19.00.08 – спеціальна 
психологія). Спецрада Д 26.450.02 в Інституті спеціальної 
педагогіки НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлин-
ського, 9; тел. (044) 440-42-92) Науковий керівник – Скрип-
ник Т. В., доктор психол. наук, старший науковий співробіт-
ник, професор кафедри спеціальної психології, корекційної 
та інклюзивної освіти (Київський університет імені Бориса 
Грінченка). Опоненти: Яковлева С. Д., доктор психол. наук, 
професор, завідувач кафедри корекційної освіти (Херсон-
ський державний університет). Опоненти: Обухівська А. Г., 
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, за-
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відувач лабораторії психологічного супроводу дітей з осо-
бливими освітніми потребами (Український НМЦ практичної 
психології і соціальної роботи). (765/8)

Воронова Ольга Юріївна, старший викладач кафедри 
психології Мукачівського державного університету: «Психо-
логічні особливості формування рефлексії у майбутніх фа-
хівців закладів дошкільної освіти» (19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія). Спецрада К 70.705.02 у Національній ака-
демії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького ДПС України (29000, м. Хмельницький, вул. 
Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – 
Щербан Т. Д., доктор психол. наук, професор, ректор (Му-
качівський державний університет). Опоненти: Пророк Н. В, 
доктор психол. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач лабораторії психодіагностики та науково-психологіч-
ної інформації (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України); Фоменко К. І., кандидат психол. наук, доцент, до-
цент кафедри практичної психології (Харківський національ-
ний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (766/8)

Сорока Олена Михайлівна, старший викладач кафедри 
гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національ-
ного університету «Одеська морська академія»: «Формуван-
ня психологічної готовності майбутніх фахівців морського 
транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяль-
ності» (19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах). 
Спецрада К 70.705.02 у Національній академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
ДПС України (29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; 
тел. (0382) 65-05-93). Науковий керівник – Потапчук Н. Д., 
кандидат психол. наук, старший науковий співробітник, стар-
ший науковий співробітник науково-дослідного відділу (На-
ціональна академія Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького). Опоненти: Сафін О. Д., док-
тор психол. наук, професор, завідувач кафедри психології 
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини); Каськов І. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент 
кафедри практичної психології (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова). (767/8)

Швець Владислава Володимирівна, головний спеціа-
ліст відділення комплектування Уманського об’єднаного 
міського військового комісаріату: «Психологічні осо-
бливості розвитку творчих здібностей підлітків засобами 
ткацтвотерапії» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 
Спецрада К 70.705.02 у Національній академії Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького ДПС 
України (29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. 
(0382) 65-05-93). Науковий керівник – Перепелюк Т. Д., кан-
дидат психол. наук, доцент кафедри психології (Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини). 
Опоненти: Мамічева О. В., доктор психол. наук, професор, 
декан факультету спеціальної освіти (ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет», м. Слов’янськ); Хур-
тенко О. В., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання (Вінницький держав-
ний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинсько-
го). (768/8)

Зошій Ірина Василівна, старший викладач кафедри пси-
хології ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом»»: «Психолого-педагогічні умови формування 
професійної компетентності майбутніх юристів» (19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 48.125.03 у На-
ціональному університеті «Острозька академія» МОН Украї-
ни (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел. (03654) 2-29-
49). Науковий керівник – Жигайло Н. І., доктор психол. наук, 
професор, професор кафедри менеджменту (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка). Опоненти: Том-
чук М. І., доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри 
психології (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»); 
Білозерська С. І., кандидат психол. наук, доцент, доцент ка-
федри психології (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка). (769/8)

Гончарова Ганна Олександрівна, диспетчер ТОВ «Управ-
ління персоналом»: «Особливості розвитку ставлень майбут-
ніх працівників підрозділів превентивної діяльності Націо-
нальної поліції України до соціально-професійного оточен-
ня» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 64.700.04 
у Харківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080. м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 
(057) 739-81-81). Науковий керівник – Ларіонов С. О., канди-
дат психол. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та пси-
хології факультету № 3 (Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ). Опоненти: Кузнєцов М. А., доктор 
психол. наук, професор, професор кафедри практичної пси-
хології (Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди МОН України); Віденєєв І. О., кандидат 
психол. наук, доцент, доцент кафедри психології факультету 
соціальних комунікацій (Харківська державна академія куль-
тури МОН України). (770/8)

Кудар Кіра Валеріївна, практичний психолог відділення 
амбулаторної психіатричної допомоги Центру психіатричної 
допомоги та професійного психофізіологічного відбору ДУ 
«Територіальне медичне об’єднання МВС України по Хар-
ківській області»: «Психологічні особливості професійного 
здоров’я правоохоронців після несення служби в нетипо-
вих умовах» (19.00.06 – юридична психологія). Спецрада Д 
64.700.04 у Харківському національному університеті вну-
трішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. (057) 739-81-81). Науковий керівник – Хар-
ченко С. В., кандидат психол. наук, доцент, професор кафе-
дри педагогіки та психології факультету № 3 (Харківський 
національний університет внутрішніх справ). Опоненти: Ціль-
мак О. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри 
криміналістики, судової медицини і психіатрії факультету 
№ 3 (Одеський державний університет внутрішніх справ МВС 
України); Мацегора Я. В., кандидат психол. наук, старший на-
уковий співробітник, провідний науковий співробітник НДЛ 
морально-психологічного супроводження службово-бойової 
діяльності Національної гвардії України НДЦ службово-бо-
йової діяльності Національної гвардії України (Національна 
академія Національної гвардії України). (771/8)

Кулеша Наталія Петрівна, викладач кафедри громад-
ського здоров’я Національного університету «Острозька 
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академія»: «Психологічна адаптація студентів із дистантних 
сімей до умов навчання у вищому навчальному закладі» 
(19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Спецрада Д 
48.125.03 у Національному університеті «Острозька акаде-
мія» МОН України (35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2; 
тел. (03654) 2-29-49). Науковий керівник – Матласевич О. В., 
кандидат психол. наук, доцент, завідувач кафедри психології 
та педагогіки (Національний університет «Острозька акаде-
мія»). Опоненти: Жигайло Н. І., доктор психол. наук, про-
фесор, професор кафедри менеджменту (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка); Кондратюк С. М., 
кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психології 
(Хмельницький інститут соціальних технологій Університету 
«Україна»). (812/8)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Манайло-Приходько Рената Юріївна, асистент кафедри 

міжнародної політики ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»: «Регіональний вимір розвитку та функціонуван-
ня партійної системи України» (23.00.02 – політичні інститути і 
процеси). Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий керів-
ник – Остапець Ю. О., доктор політ. наук, доцент кафедри полі-
тології і державного управління, декан факультету суспільних 
наук (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опо-
ненти: Романюк А. С., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри політології (Львівський національний університет 
імені Івана Франка); Доцяк І. І., кандидат політ. наук, доцент, 
доцент кафедри політології, директор Центру соціальних до-
сліджень (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»). (249/8)

Іленьків Галина Василівна, аспірант кафедри теорії та іс-
торії політичної науки Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка: Принципи раціоналізму в утопічних та 
антиутопічних теоріях: політологічний контекст» (23.00.01 – 
теорія та історія політичної науки). Спецрада Д 35.051.17 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка 
МОН України (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. 
(032) 239-44-62). Науковий керівник – Денисенко В. М., 
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри теорії та 
історії політичної науки (Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка). Опоненти: Климончук В. Й., доктор 
політ. наук, професор, завідувач кафедри політології (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»); Вегеш І. М., кандидат політ. наук, доцент, до-
цент кафедри політології та державного управління (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»). (250/8)

Телешун Ярослав Сергійович, аспірант кафедри полі-
тології філософського факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Фінансово-по-
літичні групи у нестабільному інституційному середовищі» 
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 
26.001.41 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Цвих В. Ф, доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри 

політології (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Ляшенко Т. М., доктор політ. наук, 
провідний науковий співробітник відділу теоретичних та при-
кладних проблем політології (Інститут політичних та етнона-
ціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України); Лав-
ренов Д. А., кандидат політ. наук, заступник директора Цен-
тру зовнішніх інформаційних комунікацій (ДП «Національна 
атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»). (575/8)

Мякушко Надія Семенівна, директор Інституту економіки 
і права Відкритого міжнародного університету розвитку лю-
дини «Україна»: «Соціальна політика держави в умовах гло-
балізації» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спец-
рада К 64.053.09 у Харківському національному педагогічно-
му університеті імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. (057) 701-04-64). Науко-
вий керівник – Бебик В. М., доктор політ. наук, професор, 
завідувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики 
та соціальних комунікацій (Відкритий міжнародний універ-
ситет розвитку людини «Україна» МОН України). Опоненти: 
Дмитренко М. А., доктор політ. наук, професор, проректор 
з наукової роботи (Інститут Служби зовнішньої розвідки 
України); Застава І. В., кандидат політ. наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). (582/8)

Поліщук Олег Олександрович, менеджер з продажу ТОВ 
«ТЕНЕРО»: «Виборчі технології в Україні: специфіка засто-
сування та головні тенденції розвитку» (23.00.02 – політичні 
інститути та процеси). Спецрада К 64.053.09 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сково-
роди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
тел. (057) 701-04-64). Науковий керівник – Данько Ю. А., 
кандидат політ. наук, викладач кафедри політології, соціо-
логії і культурології (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: 
Третяк О. А., доктор політ. наук, доцент, завідувач кафедри 
політології (Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара МОН України); Мацишина І. В., кандидат по-
літ. наук, доцент, доцент кафедри політології та державного 
управління (Донецький національний університет імені Васи-
ля Стуса МОН України, м. Вінниця). (583/8)

Гречко Оксана Юріївна, керівник відділу проектів ТОВ 
«Софт Генерація»: «Особливості державної міграційної по-
літики сучасної України» (23.00.02 – політичні інститути 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 – Тукаленко І. А., кандидат філософ. 
наук, доцент, доцент кафедри політології (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Нагорняк Т. Л., доктор політ. наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та ін-
новацій (Донецький національний університет імені Василя 
Стуса МОН України, м. Вінниця); Головатий М. Ф., доктор по-
літ. наук, професор, проректор з наукової та виховної роботи 
(Міжрегіональна академія управління персоналом). (584/8)
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Окуньовська Юля Вікторівна, завідувач навчальної 
лабораторії кафедри політології та державного управ-
ління Донецького національного університету імені Ва-
силя Стуса МОН України: «Діяльність громадських ор-
ганізацій Польщі у контексті її європейської інтеграції» 
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада К 
11.051.13 у Донецькому національному університеті іме-
ні Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вулиця 
600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-37). Науковий керівник – 
Нагорняк Т. Л., доктор політ. наук, професор, професор 
кафедри політології та державного управління, проректор 
з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та 
інновацій (Донецький національний університет імені Ва-
силя Стуса МОН України). Опоненти: Лендьел М. О., док-
тор політ. наук, доцент, професор кафедри політології і 
державного управління, проректор з науково-педагогічної 
роботи (Ужгородський національний університет МОН 
України); Наумкіна С. М., доктор політ. наук, професор, 
завідувач кафедри політичних наук і права (ДЗ «Південно-
український національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського» МОН України). (714/5)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Загітова Мирослава Григорівна, керівник гуртка Цен-

тру дитячої та юнацької творчості Солом’янського району 
м. Києва: «Організаційні засади діяльності регіональних цен-
трів олімпійських досліджень та освіти в Україні» (24.00.01 – 
олімпійський і професійний спорт). Спецрада Д 26.829.01 у 
Національному університеті фізичного виховання і спорту 
України МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; 
тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – Радченко Л. О., 
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, доцент ка-
федри історії та теорії олімпійського спорту (Національний 
університет фізичного виховання і спорту України). Опонен-
ти: Томенко О. А., доктор наук з фіз. виховання та спорту, 
професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної 
культури (Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка). Опоненти: Вацеба О. М., кандидат 
пед. наук, професор, заступник начальника управління фі-
зичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. 
(428/8)

Кравченко Олена Вікторівна, тимчасово не працює: 
«Роль зовнішніх комунікацій в діяльності центрів фізично-
го здоров’я населення «Спорт для всіх» (24.00.02 – фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення). 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 керівник – 
Свистунов С. В., кандидат філософ. наук, доцент, доцент 
кафедри менеджменту і економіки спорту (Національний 
університет фізичного виховання і спорту України). Опонен-
ти: Приходько В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики спортивної підготовки (Придні-
провська державна академія фізичної культури і спорту); 
Путятіна Г. М., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, до-
цент, завідувач кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу 
і гімнастики (Харківська державна академія фізичної культу-
ри). (429/8)

Петренко Наталія Борисівна, керівник гуртка Палацу ді-
тей та юнацтва Печерського району м. Києва: «Вплив занять 
з елементами танцювальних вправ на когнітивні функції ді-
тей 4 – 6 років з відхиленнями мовлення» (24.00.02 – фі-
зична культура, фізичне виховання різних груп населення). 
Спецрада Д 26.829.02 у Національному університеті фізично-
го виховання і спорту України МОН України (03150, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керів-
ник – Філіппов М. М., доктор біол. наук, професор, професор 
кафедри медико-біологічних дисциплін (Національний уні-
верситет фізичного виховання і спорту України). Опоненти: 
Пангелова Н. Є., доктор наук з фіз. виховання та спорту, про-
фесор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного ви-
ховання і спорту (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); 
Богініч О. Л., кандидат пед. наук, доцент, головний спеціаліст 
департаменту вищої освіти МОН України, професор кафедри 
методик та технологій дошкільної освіти (Факультет педаго-
гіки та психології Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова). (430/8)

Пікінер Олександр Сергійович, викладач кафедри теорії і 
методики фізичного виховання Придніпровської державної 
академії фізичної культури і спорту: «Підвищення фізичного 
стану баскетболістів з вадами слуху на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей» (24.00.01 – олім-
пійський і професійний спорт). Спецрада К 08.881.01 у При-
дніпровській державній академії фізичної культури і спорту 
МОН України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 
10; тел. (056) 731-96-89). Науковий керівник – Каковкі-
на О. А., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, 
доцент кафедри педагогіки і психології (Придніпровська 
державна академія фізичної культури і спорту). Опоненти: 
Дорошенко Е. Ю., доктор наук з фіз. виховання та спорту, 
доцент, професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізичного виховання і здоров’я (Запорізький дер-
жавний медичний університет); Собко І. М., кандидат наук з 
фіз. виховання та спорту, доцент олімпійського і професій-
ного спорту та спортивних ігор (Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). (739/8)

Печко Ганна Юріївна, викладач кафедри легкої атле-
тики Придніпровської державної академії фізичної куль-
тури і спорту: «Фізична підготовка висококваліфікованих 
бар’єристів з вадами слуху на етапі максимальної реаліза-
ції індивідуальних можливостей» (24.00.01 – олімпійський 
і професійний спорт). Спецрада К 08.881.01 у Придніпров-
ській державній академії фізичної культури і спорту МОН 
України (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 10; тел. 
(056) 731-96-89). Науковий керівник – Степаненко Д. І., кан-
дидат наук з фіз. виховання та спорту, доцент, завідувач ка-
федри легкої атлетики (Придніпровська державна академія 
фізичної культури і спорту). Опоненти: Ахметов Р. Ф., доктор 
наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафе-
дри теорії і методики фізичного виховання (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка); Деркач В. М., 
кандидат наук з фіз. виховання та спорту, завідувач кафедри 
фізичного виховання і спорту (Національний університет ко-
раблебудування імені адмірала Макарова). (740/8)
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Греба Роман Володимирович, заступник Міністра осві-

ти і науки України: «Механізми реформування системи 
соціальних послуг в умовах децентралізації влади в Укра-
їні» (25.00.02 – механізми державного управління). Спец-
рада Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України (61001, м. Харків, 
просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий 
керівник – Попок А. А., доктор наук з держ. управління, 
професор, віце-президент (Національна академія держав-
ного управління при Президентові України). Опоненти: 
Ємельянов В. М., доктор наук з держ. управління, профе-
сор, директор Інституту державного управління (Чорно-
морський національний університет імені Петра Могили); 
Мерзляк А. В., доктор наук з держ. управління, професор, 
директор Інституту управління (Класичний приватний уні-
верситет). (129/8)

Чернятіна Вікторія Анатоліївна, провідний фахівець 
кафедри економічної політики та менеджменту Харків-
ського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України: «Механізми реалізації державної по-
літики сталого розвитку сільських територій в Україні» 
(25.00.02 – механізми державного управління). Спецрада 
Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті дер-
жавного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України (61001, м. Харків, 
просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий 
керівник – Латинін М. А., доктор наук з держ. управління, 
професор, завідувач кафедри економічної політики та ме-
неджменту (Харківський регіональний інститут державно-
го управління Національної академії державного управлін-
ня при Президентові України). Опоненти: Степаненко С. В., 
доктор наук з держ. управління, доцент кафедри менедж-
менту (Національний аерокосмічний університет імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); 
Коновалова І. В., кандидат наук з держ. управління, на-
чальник управління аналітики, прогнозування та зведення 
інформації (Департамент економіки і міжнародних відно-
син Харківської облдержадміністрації). (130/8)

Гандзюк Артем Миколайович, головний консультант 
Апарату голови Служби безпеки України: «Удосконалення 
механізмів забезпечення фракційної стабільності парламен-
ту України» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада Д 26.810.02 у Національній академії державного 
управління при Президентові України (03680, м. Київ, вул. 
Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник – 
Гошовська В. А., доктор політ. наук, професор, директор (Ін-
ститут підвищення кваліфікації керівних кадрів), завідувач 
кафедри парламентаризму та політичного менеджменту 
(Національна академія державного управління при Прези-
дентові України). Опоненти: Дзюндзюк В. Б., доктор наук з 
держ. управління, професор, завідувач кафедри політології 
та філософії (Харківський регіональний інститут державно-
го управління Національної академії державного управління 
при Президентові України); Лихач Ю. Ю., перший заступник 

директора Центру адаптації державної служби до стандартів 
Європейського Союзу (Національне агентство України з пи-
тань державної служби). (382/8)

Пальоха Віталіна Василівна, тимчасово не працює: «Ме-
ханізми аналітично-прогностичного забезпечення системи 
публічного управління України» (25.00.02 – механізми дер-
жавного управління). Спецрада Д 26.810.01 у Національній 
академії державного управління при Президентові України 
(03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-
51). Науковий керівник – Рейтерович І. В., кандидат політ. 
наук, доцент, доцент кафедри публічної політики та політич-
ної аналітики (Національна академія державного управління 
при Президентові України). Опоненти: Дєгтяр О. А., доктор 
наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри менедж-
менту і адміністрування (Харківський національний універси-
тет міського господарства імені О. М. Бекетова); Жук В. П., 
кандидат наук з держ. управління, доцент, доцент кафедри 
економіки, підприємництва та природничих наук ННІ управ-
ління, економіки та природокористування (Таврійський на-
ціональний університет імені В. І. Вернадського). (899/8)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Данча Любов Іванівна, викладач кафедри соціальних 

комунікацій ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука»: «Функ-
ціонування українських мас-медіа в контексті прикладних 
характеристик медіаправа» (27.00.01 – теорія та історія соці-
альних комунікацій). Спецрада К 08.051.19 у Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара МОН Укра-
їни (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). 
Науковий керівник – Фінклер Ю. Е., доктор філол. наук, про-
фесор, професор кафедри реклами і мови ЗМІ факультету 
журналістики (Міжнародний економіко-гуманітарний уні-
верситет імені академіка Степана Дем’янчука). Опоненти: 
Супрун Л. В., доктор наук із соц. комунікацій, професор, за-
відувач кафедри журналістики (Національний університет 
«Острозька академія»); Галаджун З. В., кандидат наук із соц. 
комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики та засо-
бів масової комунікації (Інститут права та психології Націо-
нального університету «Львівська політехніка»). (367/8)

Белла Марина Віталіївна, старший викладач Центру до-
вузівської підготовки та роботи з іноземними студентами 
Маріупольського державного університету: «Соціально-
комунікаційні особливості гіпертексту» (27.00.01 – теорія 
та історія соціальних комунікацій). Спецрада К 08.051.19 у 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гон-
чара МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 
(056) 374-98-00). Науковий керівник – Фінклер Ю. Е., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри реклами і мови 
ЗМІ факультету журналістики (Міжнародний економіко-гу-
манітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука). 
Опоненти: Пономаренко Л. Г., доктор наук із соц. комуніка-
цій, професор, завідувач кафедри видавничої справи, реда-
гування та української філології (Класичний приватний уні-
верситет); Квасниця О. Ю., кандидат наук із соц. комунікацій, 
доцент кафедри зарубіжної преси та інформації (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). (368/8)
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Фень Катерина Сергіївна, старший лаборант кафедри 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та старший 
лаборант комп’ютерної аудиторії факультету фінансів, під-
приємництва та обліку Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича: «Формування і зміцнення 
економічної безпеки підприємств харчової промисловості» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 71.831.02 у По-
дільському державному аграрно-технічному університеті 
МОН України (32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шев-
ченка, 13; тел. (03849) 2-52-18). Науковий керівник – Чикур-
кова А. Д., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту, публічного управління та адміністрування (По-
дільський державний аграрно-технічний університет). Опо-
ненти: Васильчак С. В., доктор екон. наук, професор кафе-
дри економіки та економічної безпеки (Львівський держав-
ний університет внутрішніх справ МВС України); Лояк Л. М., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної 
та курортної справи (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). (897/8)

Горіховський Максим Володимирович, завідувач з на-
вчальної і практичної підготовки та працевлаштування По-
дільського державного аграрно-технічного університету: 
«Стратегічне управління конкурентоспроможністю фермер-
ських господарств» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 71.831.02 у Подільському державному аграрно-технічному 
університеті МОН України (32300, м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Шевченка, 13; тел. (03849) 2-52-18). Науковий керів-
ник – Чикуркова А. Д., доктор екон. наук, професор кафе-
дри менеджменту, публічного управління та адміністрування 
(Подільський державний аграрно-технічний університет). 
Опоненти: Малік М. Й., доктор екон. наук, професор, акаде-
мік НААН України, головний науковий співробітник відділу 
підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції 
(ННЦ «Інститут аграрної економіки»); Васильківський Д. М., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних 
економічних відносин (Хмельницький національний універ-
ситет). (898/8)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Маланій Оксана Ярославівна, викладач циклової комісії 

суспільних дисциплін Івано-Франківського державного ко-
леджу технологій та бізнесу: «Становлення і еволюція трудо-
вого права на території Східної Галичини у складі Другої Речі 
Посполитої (1918 – 1939 рр.)» (12.00.01 – теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень). Спец-
рада Д 35.052.19 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник – Макарчук В. С., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії дер-
жави і права (ННІ права та психології Національного універ-
ситету «Львівська політехніка»). Опоненти: Коритко Л. Я., 
доктор юрид. наук, доцент, доцент кафедри загальноправо-
вих та гуманітарних дисциплін (Івано-Франківський юридич-
ний інститут Національного університету «Одеська юридич-
на академія»); Пайда Ю. Ю., кандидат юрид. наук, доцент, 

доцент кафедри загальноправових дисциплін (Харківський 
національний університет внутрішніх справ). (900/8)

Шапула Віталія Василівна, консультант відділу забезпе-
чення роботи суддів управління консультантів департамен-
ту забезпечення діяльності судової палати у кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ: «Касаційне оскарження 
порушення права на захист засудженого» (12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 26.001.05 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Шумило М. Є., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри 
правосуддя (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Лобойко Л. М., доктор юрид. наук, 
професор, суддя Верховного Суду; Маринів В. І., кандидат 
юрид. наук, доцент, заслужений юрист України, директор 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України (На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
(901/8)

Пилипенко Олена Миколаївна, адвокат Адвокатського 
об’єднання «Айтлекс» Ради адвокатів Київської області На-
ціональної асоціації адвокатів України: «Основи методики роз-
слідування незаконної порубки лісу» (12.00.09 – кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-
шукова діяльність). Спецрада К 64.051.30 у Харківському націо-
нальному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-24-99). Науковий 
керівник – Коваленко В. В., кандидат юрид. наук, доцент, уче-
ний секретар секретаріату Вченої ради (Луганський державний 
університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка). Опонен-
ти: Степанюк Р. Л., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри криміналістики та судової експертології факультету 
№ 1 (Харківський національний університет внутрішніх справ 
МВС України); Горбаньов І. М., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник, доцент, професор кафедри криміналіс-
тики, судової медицини та психіатрії факультету № 3 (Одеський 
державний університет внутрішніх справ МВС України). (902/8)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Михальченко Сергій Вікторович, лікар-стоматолог ДУ «На-

ціональний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амо-
сова НАМН України»: «Патогенетичне обґрунтування профілак-
тики та лікування захворювань пародонту у робітників шинного 
виробництва» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 41.563.01 
ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 
України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-
24-60). Науковий керівник – Шнайдер С. А., доктор мед. наук, 
професор, директор (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-
лицевої хірургії НАМН України»). Опоненти: Ярова С. П., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології № 2 ФІПО 
(Донецький національний медичний університет МОЗ України, 
м. Краматорськ); Глазунов О. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри стоматології ФПО (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»). (44/8)


