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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Бігун Роман Іванович, доцент кафедри фізичної та біо-

медичної електроніки Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка: «Електронні явища перенесення 
заряду в нанорозмірних металевих двокомпонентних плів-
кових системах» (01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спец-
рада Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» МОН України (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-
74). Науковий консультант – Стасюк З. В., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, професор кафедри фізичної та біомедич-
ної електроніки (Львівський національний університет іме-
ні Івана Франка). Опоненти: Татаренко В. А., доктор фіз.-
мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
заступник директора з наукової роботи (Інститут метало-
фізики імені Г. В. Курдюмова НАН України); Малихін С. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізи-
ки металів і напівпровідників (Національний технічний уні-
верситет «Харківський політехнічний інститут»); Коцюбин-
ський В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). (103/1)

Мокляк Володимир Володимирович, старший науко-
вий співробітник спільної науково-навчальної лаборато-
рії фізики магнітних плівок (23) Інституту металофізики 
імені Г. В. Курдюмова НАН України і ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефани-
ка»: «Фізико-хімічні засади функціонування літієвих дже-
рел струму на основі наноструктурованих сполук заліза» 
(01.04.18 – фізика і хімія поверхні). Спецрада Д 20.051.06 
у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» МОН України (76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науко-
вий консультант – Остафійчук Б. К., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій 
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»). Опоненти: Рево С. Л., доктор фіз.-
мат. наук, професор, завідувач НДЛ «Фізика металів та 
кераміки» (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Хижун О. Ю., доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу спек-
троскопії поверхні новітніх матеріалів (Інститут проблем 
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України); 

Попович Д. І., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу фізико-математичного 
моделювання низьковимірних систем (Інститут приклад-
них проблем механіки і математики імені Я. С. Підстрига-
ча НАН України). (104/1)

Дмитрук Андрій Миколайович, старший науковий 
співробітник відділу фотонних процесів Інституту фізи-
ки НАН України: «Структура субнанометрових неорганіч-
них кластерів і її прояв у макрофізичних властивостях 
наносистем» (01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецра-
да Д 26.159.01 в Інституті фізики НАН України (03028, 
м. Київ, просп. Науки, 46; тел. 525-12-20). Опоненти: 
Юхимчик В. О., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач відділу оптики і спектроскопії (Інститут фізики 
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України); 
Єлісєєв Є. А., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
функціональних оксидних матеріалів (Інститут проблем 
матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України); 
Дорошенко І. Ю., доктор фіз.-мат. наук, старший дослід-
ник, старший науковий співробітник фізичного факуль-
тету (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (238/1)

Хорошун Анатолій Сергійович, провідний науковий 
співробітник відділу стійкості процесів Інституту механіки 
імені С. П. Тимошенка НАН України: «Метод функцій Ляпу-
нова в задачах стійкості, керування та стабілізації неточ-
них різнотемпових механічних систем» (01.02.01 – теоре-
тична механіка). Спецрада Д 26.166.01 в Інституті механіки 
імені С. П. Тимошенка НАН України (03057, м. Київ, вул. 
Нестерова, 3; тел. (044) 456-93-51). Науковий консуль-
тант – Мартинюк А. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
академік НАН України, завідувач відділу стійкості процесів 
(Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України). 
Опоненти: Зевін О. А., доктор фіз.-мат. наук, доцент, про-
відний науковий співробітник відділу динаміки та міцнос-
ті нових видів транспорту (Інститут транспортних систем 
і технологій НАН України); Мазко О. Г., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відді-
лу математичних проблем механіки та теорії керування 
(Інститут математики НАН України); Хусаінов Д. Я., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри моделюван-
ня складних систем (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). (413/1)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
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Холодов Роман Іванович, заступник директора з нау-
кової роботи Інституту прикладної фізики НАН України: 
«Резонансні і поляризаційні ефекти в процесах квантової 
електродинаміки в сильному магнітному полі» (01.04.02 – 
теоретична фізика). Спецрада Д 64.845.02 у ННЦ «Хар-
ківський фізико-технічний інститут» НАН України (61108, 
м. Харків, вул. Академічна, 1; тел. (057) 335-35-30). Опо-
ненти: Гусинін В. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач відділу астрофізики 
і елементарних частинок (Інститут теоретичної фізики іме-
ні М. М. Боголюбова НАН України); Скалозуб В. В., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретич-
ної фізики (Дніпровський національний університет іме-
ні Олеся Гончара МОН України); Меренков М. П., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник (Інститут теоретичної фізики імені 
А. І. Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інсти-
тут» НАН України). (425/1)

Джаган Володимир Миколайович, старший науко-
вий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України: «Ефекти просторового 
обмеження в фононних та електронних збудженнях коло-
їдних нанокристалів А2В6» (01.04.10 – фізика напівпровід-
ників та діелектриків). Спецрада Д 26.199.02 в Інституті 
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН Укра-
їни (03028, м. Київ, просп. Науки, 41; тел. (044) 525-40-
20). Науковий консультант – Валах М. Я., доктор фіз.-мат. 
наук, член-кореспондент НАН України, головний науко-
вий співробітник (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України). Опоненти: Малюкін Ю. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу наноструктурних матеріалів 
(Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України); Сту-
деняк І. П., доктор фіз.-мат. наук, професор, проректор 
з наукової роботи (Ужгородський національний універ-
ситет); Дмитрук І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри експериментальної фізики (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). (444/1)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Скнар Юрій Євгенович, доцент кафедри техноло-

гії електрохімічних виробництв та електротехніки ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний універси-
тет» МОН України: «Електроосадження металів родини 
феруму, сплавів та композитів на їх основі із метилсуль-
фонатного електроліту» (02.00.05 – електрохімія). Спец-
рада Д 08.078.01 у ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет» МОН України (49005, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 8; тел. (0562) 47-06-74). Науковий 
консультант – Данилов Ф. Й., доктор хім. наук, професор, 
директор НДІ гальванохімії (ДВНЗ «Український держав-
ний хіміко-технологічний університет» МОН України). 
Опоненти: Варгалюк В. Ф., доктор хім. наук, професор, 

професор кафедри фізичної та неорганічної хімії (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара 
МОН України); Берсірова О. Л., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
(Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернад-
ського НАН України); Кунтий О. І., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри хімії і технології неорганічних 
речовин (Національний технічний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). (143/1)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Котюк Людмила Анатоліївна, доцент кафедри загаль-

ної екології Житомирського національного агроекологіч-
ного університету: «Біолого-екологічні основи інтродукції 
ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl. в Централь-
ному Поліссі України» (03.00.05 – ботаніка). Спецрада 
Д 26.215.01 у Національному ботанічному саду імені 
М. М. Гришка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тіміря-
зєвська, 1; тел. 285-41-05). Опоненти: Колесніченко О. В., 
доктор біол. наук, професор кафедри декоративного 
садівництва і фітодизайну (Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України); Соломаха В. А., 
доктор біол. наук, професор кафедри біології рослин 
(Інститут біології та медицини Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка); Лукаш О. В., доктор 
біол. наук, професор кафедри екології та охорони при-
роди (Національний університет «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка). (97/1)

Приседський Юрій Георгійович, завідувач кафедри 
фізіології та біохімії рослин Донецького національного уні-
верситету імені Василя Стуса, м. Вінниця: «Фіторемедіація 
промислових зон хімічних підприємств на основі створен-
ня стійких фітоценозів» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 
26.371.01 в Інституті агроекології і природокористування 
НАН України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. 
(044) 526-23-38). Науковий консультант – Лихолат Ю. В., 
доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології 
та інтродукції рослин (Дніпровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара). Опоненти: Бойко А. Л., доктор 
біол. наук, професор, академік НАН України, головний 
науковий співробітник лабораторії екології вірусів та біо-
безпеки (Інститут агроекології і природокористування НАН 
України); Гнатів П. С., доктор біол. наук, професор, завіду-
вач кафедри агрохімії і ґрунтознавства (Львівський націо-
нальний аграрний університет); Лісовий М. М., доктор с.-г. 
наук, професор, професор кафедри молекулярної біоло-
гії, мікробіології та біобезпеки (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). (481/1)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Цірук Віктор Григорович, головний інженер ПАТ «НВО 

«Київський завод автоматики»: «Приладовий комп-
лекс стабілізації та вимірювання механічних величин» 
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(05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних 
величин). Спецрада Д 41.113.01 в Одеській державній 
академії технічного регулювання та якості МОН України 
(65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15; тел. (048) 726-68-
92). Науковий консультант – Безвесільна О. М., доктор 
тех. наук, заслужений діяч науки і техніки України, про-
фесор кафедри приладобудування (Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» МОН України). Опоненти: Кошо-
вий М. Д., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
авіаційних приладів та вимірювань (Національний аеро-
космічний університет імені М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут» МОН України); Тихан М. О., док-
тор тех. наук, професор, доцент кафедри приладів точної 
механіки (Національний університет «Львівська політехні-
ка» МОН України); Подчашинський Ю. О., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри метрології та інформацій-
но-вимірювальної техніки (Житомирський державний тех-
нологічний університет МОН України). (1/1)

Ушкаренко Олександр Олегович, доцент кафедри 
теоретичної електротехніки та електронних систем Націо-
нального університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова МОН України: «Розвиток моделей, методів та 
засобів автоматизованого керування автономними елек-
троенергетичними системами» (05.13.07 – автоматизація 
процесів керування). Спецрада Д 67.052.01 у Херсонсько-
му національному технічному університеті МОН України 
(73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 
32-69-10). Науковий консультант – Рябенький В. М., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 
електротехніки та електронних систем (Національний уні-
верситет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН 
України). Опоненти: Моркун В. С., доктор тех. наук, про-
фесор, проректор з наукової роботи (ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» МОН України); Рожков С. О., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри експлуа-
тації суднового електрообладнання і засобів автоматики 
(Херсонська державна морська академія МОН України); 
Онищенко О. А., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри технічної експлуатації флоту (Національний 
університет «Одеська морська академія» МОН України). 
(37/1)

Кузнєцова Наталія Володимирівна, доцент кафедри 
математичних методів системного аналізу Інституту при-
кладного системного аналізу Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»: «Методи і моделі аналізу, оці-
нювання та прогнозування ризиків у фінансових систе-
мах» (01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних 
рішень). Спецрада Д 26.002.03 у Національному технічно-
му університеті України «Київський політехнічний інсти-
тут імені Ігоря Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, 

просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий 
консультант – Бідюк П. І., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри математичних методів системного 
аналізу (Інститут прикладного системного аналізу На-
ціонального технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опонен-
ти: Яценко В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач 
відділу дистанційних методів та перспективних прила-
дів (Інститут космічних досліджень НАН та НКА Украї-
ни); Положаєнко С. А., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри комп’ютеризованих систем управління 
(Одеський національний політехнічний університет МОН 
України); Корабльов М. М., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри електронних обчислювальних машин 
(Харківський національний університет радіоелектроніки 
МОН України). (71/1)

Целіщев Олексій Борисович, доцент кафедри хімічної 
інженерії та екології Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля: «Наукові основи 
способів перетворення н-алканів у високооктанові компо-
ненти для моторних палив» (05.17.07 – хімічна техноло-
гія палива і паливно-мастильних матеріалів). Спецрада Д 
26.062.09 у Національному авіаційному університеті МОН 
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; 
тел. (044) 497-33-54, 406-79-34). Науковий консультант – 
Бойченко С. В., доктор тех. наук, професор, директор ННІ 
екологічної безпеки (Національний авіаційний універси-
тет). Опоненти: Гринишин О. Б., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри хімічної технології переробки 
нафти та газу (Національний університет «Львівська полі-
техніка»); Малий Є. І., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри металургійного палива та вогнетривів (Націо-
нальна металургійна академія); Ранський А. П., доктор 
хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної 
технології (Вінницький національний технічний універси-
тет). (72/1)

Яковишина Тетяна Федорівна, доцент кафедри еко-
логії та охорони навколишнього середовища ДВНЗ «При-
дніпровська державна академія будівництва та архітекту-
ри»: «Розвиток наукових основ удосконалення системи 
моніторингу мігрування небезпечних сполук металів у 
ґрунтах урбоекосистем» (21.06.01 – екологічна безпека). 
Спецрада Д 26.880.01 у Державній екологічній академії 
післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 
206-31-31). Науковий консультант – Шматков Г. Г., доктор 
біол. наук, старший науковий співробітник, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки, завідувач 
кафедри екології та охорони навколишнього середовища 
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури»). Опоненти: Шапар А. Г., доктор тех. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, заслужений 
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діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 
України, директор (Інститут проблем природокористу-
вання та екології); Петрук В. Г., доктор тех. наук, профе-
сор, заслужений природоохоронець України, директор 
(Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля Він-
ницького національного технічного університету); Шман-
дій В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
екологічної безпеки та організації природокористування 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського). (79/1)

Кватернюк Сергій Михайлович, доцент кафедри еко-
логії та екологічної безпеки Вінницького національного 
технічного університету: «Розвиток наукових основ муль-
тиспектральних методів та технічних засобів контролю 
екологічного стану водних об’єктів» (21.06.01 – еколо-
гічна безпека). Спецрада Д 26.880.01 у Державній еко-
логічній академії післядипломної освіти та управління 
(03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий консультант – 
Петрук В. Г., доктор тех. наук, професор, заслужений при-
родоохоронець України, директор (Інститут екологічної 
безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національ-
ного технічного університету). Опоненти: Петрушка І. М., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри екологіч-
ної безпеки та природоохоронної діяльності (Національ-
ний університет «Львівська політехніка»); Ващенко В. М., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техні-
ки, професор кафедри екологічного моніторингу, гео-
інформаційних та аерокосмічних технологій (Державна 
екологічна академія післядипломної освіти та управління); 
Азаров С. І., доктор тех. наук, професор, завідувач сектору 
загальної та радіаційної безпеки (Інститут ядерних дослі-
джень НАН України). (80/1)

Сичікова Яна Олександрівна, доцент кафедри профе-
сійної освіти, трудового навчання та технологій Бердян-
ського державного педагогічного університету: «Науково-
методологічні засади оцінювання якості й властивостей 
наноструктур на поверхні напівпровідників» (05.01.02 – 
стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпе-
чення). Спецрада Д 64.827.01 у ННЦ «Інститут метроло-
гії» Мінекономрозвитку України (61002, м. Харків, вул. 
Мироносицька, 42; тел. (057) 700-34-09). Науковий кон-
сультант – Богданов І. Т., доктор пед. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, ректор (Бердян-
ський державний педагогічний університет). Опоненти: 
Косач Н. І., доктор тех. наук, професор, начальник відді-
лу управління якістю (ДП «Харківський машинобудівний 
завод «ФЕД»); Гордієнко Т. Б., доктор тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри стандартизації, оцінки відповідності та 
освітніх вимірювань (Одеська державна академія техніч-
ного регулювання та якості); Гоц Н. Є., доктор тех. наук, 

професор, професор кафедри інформаційно-вимірю-
вальних технологій (Національний університет «Львівська 
політехніка»). (83/1)

Гетьман Андрій Володимирович, докторант кафедри 
інженерної електрофізики Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут»: «Аналіз 
та синтез структури магнітного поля технічних об’єктів 
на основі просторових гармонік» (05.09.05 – теоретична 
електротехніка). Спецрада Д 64.050.17 у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. 
(057) 707-66-56). Науковий консультант – Резинкін О. Л., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри інженер-
ної електрофізики (Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: Подоль-
цев О. Д., доктор тех. наук, старший науковий співробітник, 
головний науковий співробітник відділу електроживлення 
технологічних систем (Інститут електродинаміки); Сидо-
рець В. М., доктор тех. наук, професор, провідний науко-
вий співробітник відділу фізики газового розряду і техніки 
плазми (Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона); 
Жильцов А. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафе-
дри електротехніки, електромеханіки та електротехноло-
гій (Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України). (130/1)

Чеберячко Юрій Іванович, доцент кафедри аерології 
та охорони праці Національного технічного університе-
ту «Дніпровська політехніка» МОН України: «Розвиток 
теорії конструювання та вдосконалення процесів індиві-
дуального підбору і використання протипилових респіра-
торів» (05.26.01 – охорона праці). Спецрада Д 08.080.07 
у Національному технічному університеті «Дніпровська 
політехніка» МОН України (49027, м. Дніпро, просп. Дми-
тра Яворницького, 19; тел. (0562) 47-24-11). Науковий 
консультант – Голінько В. І., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри аерології та охорони праці (Національ-
ний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН 
України). Опоненти: Кружилко О. Є., доктор тех. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач НДВ інформа-
ційних технологій (Національний НДІ промислової без-
пеки та охорони праці Держпраці та НАН України); Лап-
шин О. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
охорони праці та цивільної безпеки (ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» МОН України); Сукач С. В., док-
тор тех. наук, доцент, завідувач кафедри охорони праці, 
цивільної та промислової безпеки (Кременчуцький націо-
нальний університет імені Михайла Остроградського МОН 
України). (137/1)

Бочковський Андрій Петрович, доцент кафедри управ-
ління системами безпеки життєдіяльності Одеського на-
ціонального політехнічного університету МОН України: 
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«Наукові основи управління ризиками виникнення про-
фесійних небезпек» (05.26.01 – охорона праці). Спецра-
да Д 08.080.07 у Національному технічному університеті 
«Дніпровська політехніка» МОН України (49027, м. Дніпро, 
просп. Дмитра Яворницького, 19; тел. (0562) 47-24-11). 
Науковий консультант – Гогунський В. Д., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри управління системами безпе-
ки життєдіяльності (Одеський національний політехнічний 
університет МОН України). Опоненти: Голінько В. І., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри аерології та охо-
рони праці (Національний технічний університет «Дніпров-
ська політехніка» МОН України); Кружилко О. Є., доктор 
тех. наук, старший науковий співробітник, завідувач НДВ 
інформаційних технологій (Національний НДІ промисло-
вої безпеки та охорони праці Держпраці та НАН України); 
Лапшин О. О., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
охорони праці та цивільної безпеки (ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» МОН України). (138/1)

Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна, доцент 
кафедри мехатроніки і пакувальної техніки Національного 
університету харчових технологій: «Багатокритеріаль-
ний синтез мехатронних функціональних модулів машин 
пакування харчових продуктів» (05.18.12 – процеси та 
обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтич-
них 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). Науковий консультант – Гавва О. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри машин і апаратів харчових 
та фармацевтичних виробництв (Національний універси-
тет харчових технологій МОН України). Опоненти: Сухен-
ко В. Ю., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри стан-
дартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України); Орловський Б. В., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри прикладної механіки 
та машин (Київський національний університет технологій 
та дизайну МОН України); Регей І. І., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри комп’ютеризованих комплексів 
поліграфічного та пакувального виробництв (Українська 
академія друкарства МОН України). (140/1)

Зберовський Василь Владиславович, старший науко-
вий співробітник відділу проблем руйнування гірських 
порід Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Поля-
кова НАН України: «Розвиток науково-технічних основ 
гідроімпульсної дії на викидонебезпечні вугільні пласти» 
(05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копа-
лин). Спецрада Д 08.188.01 в Інституті геотехнічної меха-
ніки імені М. С. Полякова НАН України (49005, м. Дніпро, 
вул. Сімферопольська, 2-а; тел. (0562) 46-01-51). Науко-
вий консультант – Софійський К. К., доктор тех. наук, 
професор, завідувач відділу проблем технологій підзем-

ної розробки вугільних родовищ (Інститут геотехнічної 
механіки імені М. С. Полякова НАН України). Опоненти: 
Бондаренко В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри підземної розробки родовищ (Національний тех-
нічний університет «Дніпровська політехніка» МОН Украї-
ни); Окалелов В. М., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри гірництва (ДВНЗ «Донбаський державний техніч-
ний університет» МОН України, м. Лисичанськ); Василь-
ковський В. О., доктор тех. наук, завідувач відділу фізики 
вугілля і гірських порід (Інститут фізики гірничих процесів 
НАН України). (164/1)

Бондаренко Максим Олексійович, доцент кафедри 
приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих 
технологій Черкаського державного технологічного уні-
верситету МОН України: «Розвиток методів та засобів 
атомно-силової мікроскопії для неруйнівного контролю 
характеристик компонентів мікросистемної техніки» 
(05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин). 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). Науко-
вий консультант – Ващенко В. А., доктор тех. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри фізики (Черкаський державний технологічний 
університет МОН України). Опоненти: Шевченко О. І., док-
тор тех. наук, професор, завідувач науково-технічного від-
ділу – головний інженер (Головна астрономічна обсерва-
торія НАН України, Президія НАН України); Квасніков В. П., 
доктор тех. наук, професор, заслужений метролог України, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 
систем та технологій (Національний авіаційний універси-
тет МОН України); Петренко С. Ф., доктор тех. наук, стар-
ший науковий співробітник, директор НВП «ТОВ «Лілея». 
(196/1)

Сніжной Геннадій Валентинович, доцент кафедри 
мікро- та наноелектроніки Запорізького національного 
технічного університету: «Наукові основи впливу магніт-
ного стану структури на властивості аустенітних сталей» 
(05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів). 
Спецрада Д 17.052.01 у Запорізькому національному тех-
нічному університеті МОН України (69063, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64; тел. (061) 769-82-36). Науковий 
консультант – Ольшанецький В. Ю., доктор тех. наук, 
професор, заслужений діяч науки та техніки України, за-
відувач кафедри фізичного матеріалознавства (Запо-
різький національний технічний університет). Опоненти: 
Мазур В. І., доктор тех. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри високотемпера-
турних матеріалів та порошкової металургії (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Дейнеко Л. М., доктор 
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тех. наук, професор, завідувач кафедри термічної оброб-
ки металів (Національна металургійна академія України); 
Чейлях О. П., доктор тех. наук, професор, заслужений пра-
цівник освіти України, проректор з науково-педагогічної 
роботи (Приазовський державний технічний університет). 
(205/1)

Азарян Володимир Альбертович, доцент кафедри від-
критих гірничих робіт Криворізького національного уні-
верситету МОН України: «Технолого-теоретичні засади 
управління якістю залізовмісної сировини генералізова-
ного комплексу рудопотоків гірничо-збагачувальних ком-
бінатів» (05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних 
копалин). Спецрада Д 09.052.02 у Криворізькому націо-
нальному університеті МОН України (50027, м. Кривий Ріг, 
вул. Віталія Матусевича, 11; тел. (056) 409-06-06). Науко-
вий консультант – Жуков С. О., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри відкритих гірничих робіт (Криво-
різький національний університет МОН України). Опо-
ненти: Собко Б. Ю., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри відкритих гірничих робіт (Національний техніч-
ний університет «Дніпровська політехніка» МОН України); 
Соболевський Р. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри маркшейдерії (Житомирський державний техно-
логічний університет МОН України); Четверик М. С., док-
тор тех. наук, професор, завідувач відділу геомеханічних 
основ технологій відкритої розробки родовищ (Інститут 
геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України). 
(279/1)

Кравченко Олександр Валерійович, завідувач відді-
лення житлово-комунального господарства ДП «Науко-
во-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 
міського господарства»: «Біотехнологічні засади підви-
щення енергоресурсоефективності та екологічної без-
пеки процесів на об’єктах комунальної інфраструктури» 
(03.00.20 – біотехнологія). Спецрада Д 26.002.28 у На-
ціональному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН Укра-
їни (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; тел. (044) 204-
82-62). Науковий консультант – Кузьмінський Є. В., доктор 
хім. наук, професор, в. о. завідувача кафедри екобіотех-
нології і біоенергетики (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України). Опоненти: Циганков С. П., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, заступ-
ник директора з наукової роботи, завідувач відділу біотех-
нології поновлюваної сировини та альтернативних палив 
(ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН Укра-
їни»); Хоружий П. Д., доктор тех. наук, професор, голов-
ний науковий співробітник лабораторії водопостачання 
та водовідведення (Інститут водних проблем і меліорації 
НААН України); Карпенко О. В., доктор тех. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу хімії та біотехно-

логії горючих копалин (Відділення фізико-хімії горючих 
копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені 
Л. М. Литвиненка НАН України). (281/1)

Губар Юрій Петрович, доцент кафедри кадастру тери-
торій Національного університету «Львівська політехні-
ка»: «Геодезичне забезпечення та удосконалення методів 
і моделей оцінки нерухомості» (05.24.04 – кадастр і моні-
торинг земель). Спецрада Д 35.052.12 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науко-
вий консультант – Перович Л. М., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри кадастру територій (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опо-
ненти: Лященко А. А., доктор тех. наук, професор, профе-
сор кафедри геоінформатики і фотограмметрії (Київський 
національний університет будівництва і архітектури МОН 
України); Кірічек Ю. О., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри землевпорядкування, будівництва автодоріг 
та геодезії (Придніпровська державна академія будівни-
цтва та архітектури МОН України); Палеха Ю. М., заступ-
ник директора з наукової роботи – начальник центру гео-
інформаційних систем (ДП «Український державний НДІ 
проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя» 
Мінрегіону України). (291/1)

Накашидзе Лілія Валентинівна, директор НДІ енер-
гетики Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара МОН України: «Енергоефективні системи 
забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на осно-
ві використання енергії сонця та оточуючого середовища» 
(05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії). 
Спецрада Д 26.249.01 в Інституті відновлюваної енерге-
тики НАН України (02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 
20-а; тел. (044) 206-28-09). Науковий консультант – Габрі-
нець В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
теплотехніки (Дніпропетровський національний універси-
тет залізничного транспорту імені академіка Всеволода 
Лазаряна НАН України). Опоненти: Басок Б. І., доктор тех. 
наук, професор, член-кореспондент НАН України, завіду-
вач відділу теплотехніки (Інститут технічної теплофізики 
НАН України); Редько О. Ф., доктор тех. наук, професор, 
академік Академії будівельних наук, завідувач кафедри 
теплогазопостачання, вентиляції та використання тепло-
вих вторинних енергоресурсів (Харківський національний 
університет будівництва та архітектури МОН України); 
Гакал П. Г., доктор тех. наук, завідувач кафедри аерокос-
мічної теплотехніки (Національний аерокосмічний універ-
ситет імені М. Є. Жуковського МОН України). (353/1)

Мичуда Леся Зиновіївна, доцент кафедри автоматиза-
ції та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Теорія та практи-
ка аналого-цифрових функціональних перетворювачів 
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на комутованих конденсаторах» (05.13.05 – комп’ютерні 
системи та компоненти). Спецрада Д 35.052.08 у На-
ціональному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-23-98). Науковий консультант – Пістун Є. П., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка» МОН України). Опонен-
ти: Саченко А. О., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управ-
ління (Тернопільський національний економічний універ-
ситет МОН України); Русин Б. П., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач відділу методів і систем дистанційного зон-
дування (Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка 
НАН України); Мельничук С. І., доктор тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри інформаційних технологій (Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника 
МОН України). (403/1)

Волков Сергій Леонідович, професор кафедри авто-
матизованих систем та кібербезпеки Одеської держав-
ної академії технічного регулювання та якості: «Розви-
ток теорії експертних систем якості технічних об’єктів» 
(05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 
забезпечення). Спецрада Д 41.113.01 в Одеській держав-
ній академії технічного регулювання та якості МОН Укра-
їни (65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15; тел. (048) 726-
68-92). Науковий консультант – Коломієць Л. В., доктор 
тех. наук, професор, ректор (Одеська державна академія 
технічного регулювання та якості МОН України). Опоненти: 
Корсун В. І., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри метрології та інформаційно-вимірювальних техно-
логій (Національний гірничий університет МОН України); 
Величко О. М., доктор тех. наук, професор, директор (НВІ 
вимірювань електромагнітних величин та оцінки відпо-
відності засобів вимірювальної техніки ДП «Укрметртест-
стандарт»); Кондрашов С. І., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних техно-
логій (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України). (404/1)

Нетребко Валерій Володимирович, професор кафе-
дри обладнання та технології зварювального виробни-
цтва Запорізького національного технічного університету: 
«Наукові та технологічні основи підвищення механічних 
і службових властивостей високохромистих чавунів» 
(05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада 17.052.01 у 
Запорізькому національному технічному університеті МОН 
України (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; тел. 
(061) 769-82-36). Науковий консультант – Волчок І. П., 
доктор тех. наук, професор, заслужений діяч науки та 
техніки України, професор кафедри композиційних мате-
ріалів, хімії та технологій (Запорізький національний тех-
нічний університет). Опоненти: Міщенко В. Г., доктор тех. 

наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі 
науки та техніки, завідувач кафедри прикладної фізики та 
наноматеріалів (Запорізький національний університет); 
Власовець В. М., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри тракторів і автомобілів, директор ННІ механо-
троніки і систем менеджменту (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка); Єфременко В. Г., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри фізики (ДВНЗ «Приазовський держав-
ний технічний університет»). (429/1)

Іванчук Олег Михайлович, доцент кафедри фото-
грамметрії та геоінформатики Національного універси-
тету «Львівська політехніка»: «Теоретичні та методоло-
гічні основи просторового моделювання мікроповер-
хонь об’єктів за даними цифрової РЕМ-фотограмметрії» 
(05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія). 
Спецрада Д 35.052.12 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. Степана Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий 
консультант – Дорожинський О. Л., доктор тех. наук, про-
фесор кафедри фотограмметрії та геоінформатики (На-
ціональний університет «Львівська політехніка»). Опонен-
ти: Войтенко С. П., доктор тех. наук, професор кафедри 
геодезії та природокористування (Одеський державний 
аграрний університет); Железняк О. О., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, завідувач кафедри аерокосмічної геодезії 
(Національний авіаційний університет); Кохан С. С., док-
тор тех. наук, доцент, завідувач кафедри геоінформатики 
і аерокосмічних досліджень Землі (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України). (438/1)

Баланюк Володимир Мірчович, доцент кафедри про-
цесів горіння та загальної хімії Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності: «Наукові основи 
зменшення впливу на довкілля пожеж на їх початковій 
стадії дією ударних хвиль» (21.06.01 – екологічна безпе-
ка, 21.06.02 – пожежна безпека). Спецрада Д 26.880.01 
у Державній екологічній академії післядипломної освіти 
та управління (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Науковий 
консультант – Ковалишин В. В., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій (Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності). Опоненти: Костенко В. К., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри природоохоронної 
діяльності (Донецький національний технічний універси-
тет МОН України, м. Лисичанськ); Чумаченко С. М., док-
тор тех. наук, старший науковий співробітник, в. о. за-
відувача кафедри інформаційних систем  (Національний 
університет харчових технологій); Кірєєв О. О., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри спеціальної хімії та 
хімічної технології (Національний університет цивільного 
захисту України). (460/1)
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Мазур Наталія Петрівна, старший науковий співробіт-

ник лабораторії розведення та селекції тварин Інституту 
біології тварин НААН України: «Вплив генетичних і пара-
типових чинників на тривалість та ефективність довічного 
використання молочної худоби» (06.02.01 – розведення та 
селекція тварин). Спецрада Д 27.355.01 в Інституті розве-
дення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України 
(08321, Київська обл., с. Чубинське, вул. Погребняка, 1; 
тел. 597-23-62). Опоненти: Хмельничий Л. М., доктор с.-г. 
наук, професор, завідувач кафедри розведення та селек-
ції тварин (Сумський національний аграрний університет 
МОН України); Гиль М. І., доктор с.-г. наук, професор, 
декан факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 
(Миколаївський національний аграрний університет МОН 
України); Черненко О. М., доктор с.-г. наук, доцент, профе-
сор кафедри технології годівлі і розведення тварин (Дні-
провський державний аграрно-економічний університет 
МОН України). (159/1)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Сергєєва Марина Сергіївна, старший науковий спів-

робітник Інституту археології НАН України: «Косторізне 
та деревообробні ремесла на території Південної Русі» 
(07.00.04 – археологія). Спецрада Д 26.234.01 в Інститу-
ті археології НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграда, 12; тел. (044) 418-27-75). Опоненти: Пиво-
варов С. В., доктор істор. наук, професор, заступник 
генерального директора (Національний Києво-Печер-
ський історико-культурний заповідник); Біляєва С. О., 
доктор істор. наук, старший науковий співробітник, 
професор (Уманський державний педагогічний універ-
ситет імені Павла Тичини); Архіпова Є. І., доктор істор. 
наук, старший науковий співробітник, в. о. заступника 
директора з наукової роботи (Музей історії Десятинної 
церкви). (89/1)

Орехівський Володимир Данилович, директор Одесь-
кої державної сільськогосподарської дослідної станції 
НААН України: «Становлення та розвиток науково-органі-
заційних основ органічного землеробства в Україні у дру-
гій половині XX – на початку XXI століть» (07.00.07 – істо-
рія 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 – Вергунов В. А., доктор 
с.-г. наук, професор, академік НАН України, директор (На-
ціональна наукова сільськогосподарська бібліотека НАН 
України). Опоненти: Коцур Н. І., доктор істор. наук, про-
фесор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін 
і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН 
України); Курок О. І., доктор істор. наук, професор, рек-

тор (Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка МОН України); Литвинко А. С., 
доктор істор. наук, старший науковий співробітник, про-
відний науковий співробітник відділу історії та соціології 
науки і техніки (ДУ «Інститут досліджень науково-техніч-
ного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН 
України»). (253/1)

Іваницька Світлана Григорівна, завідувач кафедри 
права та соціально-гуманітарних дисциплін Запорізького 
інституту економіки та інформаційних технологій: «Публі-
цистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспіль-
них трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець 
XIX ст. – 1920 рік)» (07.00.01 – історія України; 07.00.06 – 
історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни). Спецрада Д 17.051.01 у Запорізькому націо-
нальному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науковий 
консультант – Турченко Ф. Г., доктор істор. наук, профе-
сор, завідувач кафедри новітньої історії України (Запорізь-
кий національний університет). Опоненти: Андрєєв В. М., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії 
України (Київський університет імені Бориса Грінченка); 
Гирич І. Б., доктор істор. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії 
України (Інститут української археографії та джерелознав-
ства імені М. С. Грушевського НАН України); Коник О. О., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії, 
археології та методики викладання (Херсонський держав-
ний університет). (297/1)

Кагамлик Світлана Романівна, кандидат істор. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник Центру українознавства філософсько-
го факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Українська православна ієрар-
хія ранньомодерного часу: інтелектуальний та духов-
ний виміри» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 
26.001.20 у Київському національному університеті іме-
ні Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Мордвінцев В. М., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри історії Східної та Цен-
тральної Європи (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гуржій О. І., доктор 
істор. наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу історії України середніх віків та раннього ново-
го часу (Інститут історії України НАН України); Ластов-
ський В. В., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри міжнародних відносин (Київський національ-
ний університет культури і мистецтв МОН України); 
Щербак В. О., доктор істор. наук, професор, професор 
кафедри історії України (Київський університет імені 
Бориса Грінченка). (402/1)
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Поченчук Галина Михайлівна, доцент кафедри еконо-

мічної теорії, менеджменту і адміністрування ВНЗ «Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федькови-
ча»: «Інституціональна трансформація національної еко-
номіки: вплив фінансової системи» (08.00.01 – економічна 
теорія та історія економічної думки). Спецрада Д 26.853.01 
у ДННУ «Академія фінансового управління» МОН України 
(01014, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38; тел. (044) 277-
51-15). Науковий консультант – Леоненко П. М., доктор 
екон. наук, професор, завідувач відділу теорії економіки 
і фінансів (Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ 
«Академія фінансового управління»). Опоненти: Варна-
лій З. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
фінансів (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка); Зянько В. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів та інноваційного менедж-
менту (Вінницький національний технічний університет); 
Юхименко П. І., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки та економічної теорії (Білоцерківський 
національний аграрний університет). (29/1)

Гудзовата Оксана Олегівна, докторант Національного 
інституту стратегічних досліджень: «Механізми реалізації 
грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансо-
вої безпеки України» (21.04.01 – економічна безпека держа-
ви – економічні науки). Спецрада Д 26.718.01 у Національ-
ному інституті стратегічних досліджень (01030, м. Київ, вул. 
Пирогова, 7-а; тел. (044) 234-50-07). Науковий консуль-
тант – Васильців Т. Г., доктор екон. наук, професор, заступ-
ник директора (Регіональна філія Національного інституту 
стратегічних досліджень у м. Львові). Опоненти: Варна-
лій З. С., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
фінансів (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Живко З. Б., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту (Львівський 
державний університет внутрішніх справ МВС України); Ава-
несова Н. Е., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
фінансів та кредиту (Харківський національний університет 
будівництва та архітектури МОН України). (54/1)

Сава Андрій Петрович, докторант ННЦ «Інститут аграр-
ної економіки» НААН України: «Регулювання соціально-
економічного розвитку сільських територій: теорія, мето-
дологія, організація» (08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством). Спецрада Д. 26.350.01 у 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (03127, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 
258-31-80). Науковий консультант – Малік М. Й., доктор 
екон. наук, професор, академік НААН України, головний 
науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації 
та агропромислової інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної еко-
номіки» НААН України). Опоненти: Баланюк І. Ф., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 

(Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника МОН України); Славкова О. П., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
(Сумський національний аграрний університет МОН Укра-
їни); Ткачук В. А., доктор екон. наук, доцент, проректор з 
науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та 
розвитку (Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України МОН України). (57/1)

Дейнека Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри між-
народної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі»: «Виклики і суперечності 
глобальної економіки: політико-економічний аналіз» 
(08.00.01 – економічна теорія та історія економічної дум-
ки; 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економіч-
ні відносини). Спецрада Д 26.006.01 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 
54/1; тел. (044) 371-61-51). Науковий консультант – Зай-
цев Ю. К., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри економічної теорії (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України). Опоненти: Гриценко А. А., доктор екон. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, заступник 
директора (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України»); Тарасевич В. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри політичної економії (Національна мета-
лургійна академія України МОН України); Філіпенко А. С., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри світо-
вого господарства і міжнародних економічних відносин 
(Інститут міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка МОН України). (182/1)

Павловська Анна Станіславівна, доцент кафедри 
менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського дер-
жавного технологічного університету: «Науково-методо-
логічні основи формування та розвитку ділового середо-
вища регіонів України» (08.00.05 – розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка). Спецрада Д 73.052.02 у Чер-
каському державному технологічному університеті МОН 
України (18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460; тел. 
(0472) 71-00-92). Науковий консультант – Захарова О. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту та бізнес-адміністрування (Черкаський державний 
технологічний університет МОН України). Опоненти: Паш-
кевич М. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри обліку і аудиту (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка» МОН України); Солоха Д. В., 
доктор екон. наук, доцент, декан факультету економіки 
(Донецький державний університет управління МОН Укра-
їни, м. Маріуполь); Яценко О. В., доктор екон. наук, доцент, 
в. о. завідувача кафедри економіки підприємства, обліку і 
аудиту (Черкаський національний університет імені Богда-
на Хмельницького МОН України). (185/1)
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Шевчук Ірина Богданівна, доцент кафедри економіч-
ної кібернетики Львівського національного університету 
імені Івана Франка: «Забезпечення інформаційно-техно-
логічного розвитку економіки регіонів» (08.00.05 – розви-
ток продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада 
Д 73.052.02 у Черкаському державному технологічному 
університеті МОН України (18006, м. Черкаси, бульв. Шев-
ченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий консультант – 
Коломицева О. В., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри економічної кібернетики та маркетингу (Черкась-
кий державний технологічний університет МОН України). 
Опоненти: Заблодська І. В., доктор екон. наук, професор, 
завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітни-
цтва (Інститут економіко-правових досліджень НАН Украї-
ни); Вахович І. М., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів (Луцький національний технічний уні-
верситет МОН України); Антохов А. А., доктор екон. наук, 
доцент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту 
і адміністрування (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича МОН України). (186/1)

Ліба Наталія Степанівна, доцент кафедри обліку і 
оподаткування та маркетингу Мукачівського державно-
го університету: «Організаційно-економічний механізм 
регіональної промислової політики» (08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка). Спецрада Д 
32.075.03 у Луцькому національному технічному універси-
теті МОН України (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75; тел. 
(0332) 74-61-03). Науковий консультант – Черничко Т. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінан-
сів (Мукачівський державний університет). Опоненти: 
Мельник А. Ф., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри менеджменту та публічного управління (Терно-
пільський національний економічний університет МОН 
України); Іртищева І. О., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри менеджменту (Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України); 
Петренко Н. О., доктор екон. наук, доцент, завідувач кафе-
дри публічного управління та адміністрування (Уманський 
національний університет садівництва МОН України). 
(187/1)

Пристемський Олександр Станіславович, доцент 
кафедри обліку та оподаткування ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет» МОН України: «Фінан-
сова безпека розвитку сільського господарства України: 
теорія, методологія, практика» (08.00.08 – гроші, фінан-
си і кредит). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ «Європей-
ський університет» МОН України (03115, м. Київ, бульв. 
Академіка Вернадського, 16-в; тел. 450-99-31). Науковий 
консультант – Танклевська Н. С., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри економіки та фінансів (ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет» МОН 
України). Опоненти: Ґудзь О. Є., доктор екон. наук, про-

фесор, завідувач кафедри менеджменту (Державний уні-
верситет телекомунікацій МОН України); Давиденко Н. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України); Трусова Н. В., доктор екон. 
наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування 
(Таврійський державний агротехнологічний університет 
МОН України). (492/1)

Чехов Сергій Анатолійович, директор Дослідної станції 
ефіроолійних та малопоширених сільськогосподарських 
культур НААН України: «Функціонування та розвиток рин-
ку насіння олійних культур в Україні (теорія, методологія та 
практика)» (08.00.03 – економіка та управління національ-
ним господарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інсти-
тут аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). 
Науковий консультант – Шпичак О. М., доктор екон. наук, 
професор, академік НААН України, заслужений діяч науки 
і техніки України, головний науковий співробітник відділу 
ціноутворення та аграрного ринку (ННЦ «Інститут аграрної 
економіки»). Опоненти: Галушко В. П., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративного менедж-
менту та зовнішньоекономічної діяльності (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України); Славкова О. П., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку (Сумський 
національний аграрний університет МОН України); Ман-
дич О. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
економіки та маркетингу (Харківський національний тех-
нічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка МОН України). (497/1)

Сокіл Олег Григорійович, докторант відділу обліку та 
оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН 
України: «Обліково-аналітичне забезпечення сталого 
розвитку аграрного підприємництва: теорія, методоло-
гія, практика» (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, го-
ловний науковий співробітник відділу обліку та оподатку-
вання (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України). 
Опоненти: Дерій В. А., доктор екон. наук, професор, про-
фесор кафедри обліку і оподаткування підприємницької 
діяльності (Тернопільський національній економічний 
університет МОН України); Замула І. В., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри обліку і аудиту (Житомир-
ський державний технологічний університет МОН Укра-
їни); Осадча Т. С., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри економіки, фінансів і підприємництва (Херсон-
ський державний університет МОН України). (499/1)
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Шибаєва Наталія Володимирівна, доцент кафедри 
економіки та маркетингу Харківського національного тех-
нічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка: «Організаційно-економічний механізм регуля-
торної політики в аграрній сфері» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). 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 консультант – Онегі-
на В. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
економіки та маркетингу (Харківський національний тех-
нічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка). Опоненти: Вдовенко Н. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри глобальної економіки (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України); Зінчук Т. О., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 
та європейської інтеграції (Житомирський національний 
агроекологічний університет); Калашнікова Т. В., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів (Харків-
ський національний аграрний університет імені В. В. Доку-
чаєва). (507/1)

Антошкін Вадим Костянтинович, доцент кафедри еко-
номіки і фінансів Бердянського університету менеджменту 
і бізнесу: «Управління соціально-економічною безпекою 
суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практи-
ка» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 
за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у 
Харківському національному технічному університеті сіль-
ського господарства імені Петра Василенка МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-
88). Опоненти: Малік М. Й., доктор екон. наук, професор, 
академік НААН України, головний науковий співробітник 
відділу підприємництва, кооперації та агропромислової 
інтеграції (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН Укра-
їни); Зайцев Ю. О., доктор екон. наук, доцент, начальник 
Центрального управління Головного управління ДФС у 
Харківській області; Крюкова І. О., доктор екон. наук, 
доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування (Одесь-
кий державний аграрний університет). (518/1)

Бабій Ірина Віталіївна, доцент кафедри економіки, 
менеджменту та адміністрування Хмельницького націо-
нального університету: «Стратегічне управління зовніш-
ньоекономічною діяльністю підприємств за умов активіза-
ції інтеграційних процесів» (08.00.04 – економіка та управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльнос-
ті). Спецрада Д 70.052.01 у Хмельницькому національному 
університеті МОН України (29016, м. Хмельницький, вул. 
Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий кон-
сультант – Нижник В. М., доктор екон. наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи (Хмельницький 
національний університет МОН України). Опоненти: Кузне-

цова І. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяль-
ності (Одеський національний економічний університет 
МОН України); Михайлова Л. І., доктор екон. наук, профе-
сор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономіч-
ної діяльності та євроінтеграції (Сумський національний 
аграрний університет МОН України); Харчишина О. В., док-
тор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств (Національ-
ний авіаційний університет МОН України). (521/1)

Ніколюк Олена Володимирівна, доцент кафедри еко-
номічної теорії і економіки підприємства Одеського дер-
жавного аграрного університету: «Механізм регулювання 
соціально-економічного розвитку аграрного виробництва: 
теорія, методологія, практика» (08.00.03 – економіка та 
управління національним господарством). Спецрада Д 
79.051.04 у Чернігівському національному технологіч-
ному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. 
Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий консуль-
тант – Стоянова-Коваль С. С., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри обліку і оподаткування (Одеський 
державний аграрний університет МОН України). Опоненти: 
Захарін С. В., доктор екон. наук, старший науковий співро-
бітник, директор (ГО «НДІ економічного розвитку»); Мар-
кіна І. А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту (Полтавська державна аграрна академія 
МОН України); Новікова Н. Л., доктор екон. наук, доцент, 
завідувач кафедри публічного управління та адміністру-
вання (Київський національний торговельно-економічний 
університет МОН України). (524/1)

Поляков Максим Валерійович, доцент кафедри міжна-
родних економічних відносин Національного університету 
водного господарства та природокористування: «Глобальні 
детермінанти становлення та розвитку економіки знань» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 
(044) 456-63-58). Науковий консультант – Ханін І. Г., док-
тор екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних 
економічних відносин (Національний університет водного 
господарства та природокористування МОН України). Опо-
ненти: Білорус О. Г., доктор екон. наук, професор, академік 
НАН України, головний науковий співробітник відділу еко-
номічної теорії (ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України»); Каленюк І. С., доктор екон. наук, професор, 
директор НДІ економічного розвитку (ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьма-
на» МОН України); Сардак С. Е., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри економіки та управління національним 
господарством (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара МОН України). (532/1)
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Познанська Інна Володимирівна, старший науко-
вий співробітник відділу макроекономіки та державного 
управління Причорноморського НДІ економіки та інно-
вацій: «Стратегія розвитку морської транспортної галузі 
України в умовах євроінтеграції» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада Д 
79.051.04 у Чернігівському національному технологічному 
університеті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий консультант – 
Ткаленко Н. В., доктор екон. наук, професор, директор ННІ 
менеджменту, харчових технологій та торгівлі (Чернігів-
ський національний технологічний університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Сафонов Ю. М., доктор екон. наук, про-
фесор, заслужений працівник освіти України, заступник 
директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 
України); Вдовенко Н. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри глобальної економіки (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України); Мінакова С. М., доктор екон. наук, доцент, 
член-кореспондент Транспортної академії України, стар-
ший науковий співробітник відділу транспортних послуг 
(Інститут проблем ринку та економіко-екологічних дослі-
джень НАН України). (535/1)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Співак Володимир Васильович, докторант кафедри 

теорії та історії культури Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського: «Філософські погляди 
Антонія Радивиловського в контексті української духовної 
культури XVII ст.» (26.00.01 – теорія та історія культури – 
філософські науки). Спецрада Д 26.001.28 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Довга Л. М., 
доктор філософ. наук, старший науковий співробітник, 
доцент кафедри культурології (Національний універси-
тет «Києво-Могилянська академія»). Опоненти: Йоси-
пенко С. Л., доктор філософ. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу історії філософії України 
(Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України); 
Кривда Н. Ю., доктор філософ. наук, доцент, професор 
кафедри української філософії та культури (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Коваль-
чук Н. Д., доктор філософ. наук, професор, професор 
кафедри філософії (Київський університет імені Бориса 
Грінченка). (110/1)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Корольов Ігор Русланович, старший науковий спів-

робітник науково-дослідної частини Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка: «Національна кооперативна комунікативна поведін-
ка: лінгвокогнітивний і дискурсивний виміри» (10.02.15 – 
загальне мовознавство). Спецрада Д 26.001.19 у Київ-

ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий консультант – Снитко О. С., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри росій-
ської філології Інституту філології (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Вась-
ко Р. В., доктор філол. наук, професор, ректор, професор 
кафедри германської і фіно-угорської філології імені про-
фесора Г. Г. Почепцова (Київський національний лінгвіс-
тичний університет); Зернецька А. А., доктор філол. наук, 
доцент, декан факультету іноземної філології, професор 
кафедри прикладної лінгвістики, перекладу і порівняльно-
го мовознавства (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова); Карпенко О. Ю., доктор філол. 
наук, професор, завідувач кафедри граматики англійської 
мови (Одеський національний університет імені І. І. Меч-
никова). (206/1)

Качак Тетяна Богданівна, доцент кафедри фахових 
методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника»: 
«Художньо-естетична парадигма сучасної української про-
зи для дітей та юнацтва» (10.01.01 – українська літерату-
ра). Спецрада Д 73.053.03 у Черкаському національному 
університеті імені Богдана Хмельницького МОН Украї-
ни (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 
35-53-95). Науковий консультант – Мафтин Н. В., доктор 
філол. наук, професор кафедри української літератури 
(Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника). Опоненти: Мацевко-Бекерська Л. В., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри світової літе-
ратури (Львівський національний університет імені Івана 
Франка); Михида С. П., доктор філол. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка); Філоненко С. О., доктор філол. наук, профе-
сор кафедри української та зарубіжної літератури і порів-
няльного літературознавства (Бердянський державний 
педагогічний університет). (266/1)

Варданян Марина Володимирівна, доцент кафедри 
початкової освіти, помічник ректора Криворізького дер-
жавного педагогічного університету: «Свій – Чужий в укра-
їнській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: націо-
нальна концептосфера, імагологічні моделі» (10.01.01 – 
українська література). Спецрада Д 73.053.03 у Черкасько-
му національному університеті імені Богдана Хмельниць-
кого МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; 
тел. (0472) 35-53-95). Науковий консультант – Ковпік С. І., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри україн-
ської та світової літератур (Криворізький державний педа-
гогічний університет). Опоненти: Кизилова В. В., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри філологічних 
дисциплін (ДЗ «Луганський національний університет іме-
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ні Тараса Шевченка», м. Старобільськ); Гурбанська А. І., 
доктор філол. наук, професор кафедри української мови 
і літератури (Київський національний університет культу-
ри і мистецтв); Кавун Л. І., доктор філол. наук, професор, 
професор кафедри української літератури і компаративіс-
тики (Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького). (269/1)

Підопригора Світлана Володимирівна, тимчасово не 
працює: «Українська експериментальна проза XX – почат-
ку XXI століть: «неможлива» література» (10.01.01 – укра-
їнська література; 10.01.06 – теорія літератури). Спецрада 
Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий консуль-
тант – Романенко О. В., доктор філол. наук, доцент, доцент 
кафедри історії української літератури, теорії літератури та 
літературної творчості (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Мейзерська Т. С., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри тео-
рії та історії світової літератури (Київський національний 
лінгвістичний університет). Опоненти: Руснак І. Є., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри української 
літератури і компаративістики (Київський університет 
імені Бориса Грінченка). Опоненти: Турган О. Д., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри культурології 
та українознавства (Запорізький державний медичний уні-
верситет). (528/1)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Орєхов Сергій Миколайович, докторант Інституту зако-

нодавства Верховної Ради України: «Правове регулювання 
охорони довкілля в Європейському Союзі» (12.00.11 – 
міжнародне право). Спецрада Д 26.867.01 в Інституті зако-
нодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, пров. 
Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, 235-96-05). Науко-
вий консультант – Гріненко О. О., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач відділу європейського права та міжна-
родної інтеграції (Інститут законодавства Верховної Ради 
України). Опоненти: Денисов В. Н., доктор юрид. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач від-
ділу міжнародного права та порівняльного правознавства 
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН Укра-
їни); Яковюк І. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародного права (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого); Медведєва М. О., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри міжнарод-
ного права (Інститут міжнародних відносин Київського на-
ціонального університет імені Тараса Шевченка). (144/1)

Спектор Ольга Михайлівна, доцент, доцент кафедри 
міжнародного права та порівняльного правознавства 
Київського міжнародного університету: «Міжнародно-
правове регулювання сфери природоресурсних відносин» 

(12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.867.01 в 
Інституті законодавства Верховної Ради України (04053, 
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, 235-
96-05). Науковий консультант – Гріненко О. О., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач відділу європейського 
права та міжнародної інтеграції (Інститут законодавства 
Верховної Ради України). Опоненти: Малишева Н. Р., 
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, 
завідувач відділу аграрного, земельного, екологічно-
го та космічного права (Інститут держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України); Яковюк І. В., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародного пра-
ва (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого); Медведєва М. О., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри міжнародного права (Інститут міжна-
родних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка). (166/1)

Клюєва Євгенія Миколаївна, завідувач кафедри госпо-
дарського та транспортного права юридичного факульте-
ту Державного університету інфраструктури та технологій: 
«Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення 
ресурсного потенціалу водного транспорту України (тео-
ретико-методологічні засади)» (12.00.07 – адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформаційне пра-
во). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персоналом» МОН України (03039, 
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий 
консультант – Апаров А. М., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри права та методики викладання право-
знавства (Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка). Опоненти: Армаш Н. О., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри господарського, 
повітряного та космічного права Навчально-наукового 
юридичного інституту (Національний авіаційний універ-
ситет); Смокович М. І., доктор юрид. наук, суддя, голо-
ва Касаційного адміністративного суду Верховного Суду 
України; Собакарь А. О., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри загальноправових дисциплін (Дні-
пропетровський державний університет внутрішніх справ 
МВС України). (173/1)

Попова Лілія Миколаївна, доцент кафедри фінан-
сів та кредиту Харківського національного університету 
будівництва та архітектури: «Адміністративно-правові 
засади контролю в сфері підприємницької діяльності» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове 
право, інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 
МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 
490-95-00). Науковий консультант – Джафарова О. В., 
доктор юрид. наук, професор кафедри адміністративної 
діяльності поліції (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). Опоненти: Бандурка О. О., доктор юрид. 



15

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '19

наук, професор, професор кафедри адміністративного, 
фінансового та банківського права ННІ права імені князя 
Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна ака-
демія управління персоналом»); Савченко Л. А., доктор 
юрид. наук, професор. заслужений діяч науки і техніки 
України, віце-президент з наукових та юридичних питань 
(Київський міжнародний університет); Нашинець-Наумо-
ва А. Ю., доктор юрид. наук, доцент, заступник декана з 
науково-методичної та навчальної роботи факультету пра-
ва та міжнародних відносин (Київський університет імені 
Бориса Грінченка). (174/1)

Бориславська Олена Марківна, доцент кафедри кон-
ституційного права Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка: «Європейська модель конституціо-
налізму: формування, сучасний стан, тенденції розвитку» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному універ-
ситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Хар-
ків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий 
консультант – Барабаш Ю. Г., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, проректор з навчаль-
ної роботи (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). Опоненти: Федоренко В. Л., доктор 
юрид. наук, професор, директор (НДЦ судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності); Батанов О. В., доктор 
юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник 
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН Укра-
їни); Васильченко О. П., доктор юрид. наук, доцент, профе-
сор кафедри конституційного права (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка). (284/1)

Припутень Дмитро Сергійович, доцент кафедри загаль-
ноправових дисциплін Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ: «Примус у службовому пра-
ві: теорія, досвід та практика реалізації» (12,00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національ-
ному університеті МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий кон-
сультант – Коломоєць Т. О., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист 
України, декан юридичного факультету (Запорізький на-
ціональний університет). Опоненти: Комзюк А. Т., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, декан факультету права, економіки, психології та 
інформаційних технологій ННІ заочного та дистанційного 
навчання (Харківський національний університет внутріш-
ніх справ); Мельник Р. С., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри адміністративного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); Леге-
за Є. О., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
адміністративного та митного права (Університет митної 
справи та фінансів). (285/1)

Городецька Ірина Альбінівна, доцент кафедри політо-
логії, права та філософії Ніжинського державного педаго-
гічного університету імені Миколи Гоголя: «Адміністратив-
но-правове регулювання охорони, використання і відтво-
рення тваринного світу України» (12.00.07 – адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ МВС України (49000, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 370-98-00). Науковий 
консультант – Курило В. І., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративного та фінансового пра-
ва (Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України). Опоненти: Діхтієвський П. В., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри адміністра-
тивного права (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка); Берлач Н. А., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри міжнародного та європейсько-
го права (Національний університет «Києво-Могилянська 
академія»); Собакарь А. О., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри загальноправових дисциплін (Дніпро-
петровський державний університет внутрішніх справ). 
(327/1)

Дуліба Євгенія Володимирівна, старший оперуповно-
важений з ОВС відділу викриття кримінальних правопору-
шень у митній сфері оперативного управління Головного 
управління ДФС у Рівненській області: «Фіскальна функція 
держави: адміністративно-правовий аспект» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 08.727.02 у Дніпропетров-
ському державному університеті внутрішніх справ МВС 
України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. (056) 
370-98-00). Науковий консультант – Курило В. І., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністра-
тивного та фінансового права (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). Опоненти: 
Куліш А. М., доктор юрид. наук, професор, директор ННІ 
права (Сумський державний університет); Новицька Н. Б., 
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, про-
фесор кафедри цивільного права та процесу (Університет 
державної фіскальної служби України); Безпалова О. І., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміні-
стративної діяльності поліції (Харківський національний 
університет внутрішніх справ). (329/1)

Бірюкова Аліна Миколаївна, проректор Академії адво-
катури України: «Правовий статус адвоката і адвокату-
ри: вітчизняна модель в контексті процесів глобалізації» 
(12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура). Спец-
рада Д 26.001.05 у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
консультант – Погорецький М. А., доктор юрид. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
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кафедри правосуддя (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Бакаянова Н. М., 
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри організа-
ції судових, правоохоронних органів та адвокатури (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»); 
Іваницький С. О., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри організації правоохоронних та судових органів 
(Луганський державний університет внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Москвич Л. М., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри органі-
зації судових та правоохоронних органів (Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). (410/1)

Катеринчук Катерина Володимирівна, доцент кафе-
дри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового 
гуманітарного інституту Таврійського національного уні-
верситету імені В. І. Вернадського: «Кримінально-правова 
охорона здоров’я особи: доктринальні, законодавчі та пра-
возастосовні проблеми» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада 
Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби 
України ДФС України (08205, м. Ірпінь, вул. Університет-
ська, 31; тел. (04597) 6-03-00). Науковий консультант – 
Коваленко В. В., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, 
професор кафедри адміністративного, фінансового та 
банківського права (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»). Опоненти: Мисливий В. А., док-
тор юрид. наук, професор, професор кафедри публічного 
права (Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); 
Житний О. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна); Юзіко-
ва Н. С., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри 
адміністративного та кримінального права (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара). (504/1)

Мамка Григорій Миколайович, професор кафедри 
кримінального права та кримінології Університету держав-
ної фіскальної служби України: «Засади кримінального 
провадження: правові та наукові основи» (12.00.09 – кри-
мінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 27.855.03 
в Університеті державної фіскальної служби України ДФС 
України (08205, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. 
(04597) 6-03-00). Науковий консультант – Удалова Л. Д., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, директор Інституту післядипломної освіти 
(Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: Пого-
рецький М. А., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри право-
суддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка); Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, 

заслужений юрист України, керуючий партнер (Адвокат-
ське об’єднання «Татаров, Фаринник, Головко»); Наза-
ров В. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафе-
дри кримінального процесу та криміналістики (Академія 
адвокатури України). (505/1)

Швець Юрій Юрійович, кандидат юрид. наук, доцент, 
здобувач кафедри конституційного права та порівняль-
ного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»: «Реалізація особою конституційного права 
на охорону здоров’я: порівняльно-правове дослідження» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консуль-
тант – Рогач О. Я., доктор юрид. наук, професор, прорек-
тор з науково-педагогічної роботи (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»). Опоненти: Берназюк І. М., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри конститу-
ційного та міжнародного права (Навчально-гуманітарний 
інститут Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського); Дешко Л. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри міжнародного публічного права 
(Київський національний торговельно-економічний уні-
верситет); Щербанюк О. В., доктор юрид. наук, завідувач 
кафедри процесуального права (Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича). (510/1)

Алмаші Мирослав Михайлович, кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри конституційного права та порівняльного 
правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний уні-
верситет»: «Конституційно-правове забезпечення прав 
корінних малочисельних народів у державах Європи» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант – 
Бисага Ю. М., доктор юрид. наук, професор, заслужений 
юрист України, завідувач кафедри конституційного права 
та порівняльного правознавства (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»). Опоненти: Берназюк І. М., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри конститу-
ційного та міжнародного права (Навчально-гуманітарний 
інститут Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського); Дешко Л. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри міжнародного публічного права 
(Київський національний торговельно-економічний уні-
верситет); Щербанюк О. В., доктор юрид. наук, завідувач 
кафедри процесуального права (Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія Федьковича). (511/1)

Ткачук Тарас Юрійович, кандидат юрид. наук, доцент, 
здобувач Науково-дослідного інституту інформатики 
і права НАПрН України, заступник завідувача кафедри 
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організації захисту інформації з обмеженим доступом 
ННІ інформаційної безпеки Національної академії СБУ: 
«Правове забезпечення інформаційної безпеки в умовах 
євроінтеграції України» (12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право). Спец-
рада Д 61.051.07 у ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Під-
гірна, 46; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант – 
Довгань О. Д., доктор юрид. наук, заслужений діяч науки 
і техніки України, старший науковий співробітник, перший 
заступник директора з наукової роботи (НДІ інформатики 
і права України). Опоненти: Лютіков П. С., доктор юрид. 
наук, доцент, професор кафедри адміністративного та 
господарського права (Запорізький національний універ-
ситет); Приймаченко Д. В., доктор юрид. наук, професор, 
проректор з наукової роботи (Університет митної справи та 
фінансів); Різак М. В., доктор юрид. наук, адвокат, поміч-
ник-консультант народного депутата України (Апарат Вер-
ховної Ради України, головний консультант центрального 
апарату управління (ТОВ СП «НІБУЛОН»). (514/1)

Маліков Віталій Володимирович, перший заступник 
голови СБУ – керівник Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України: «Адміністративно-правове регу-
лювання боротьби з тероризмом в Україні» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 64.700.01 у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ МВС Укра-
їни (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-
81-81). Науковий консультант – Сокуренко В. В., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений юрист України, ректор 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Миколенко О. І., доктор юрид. наук, професор, 
професор кафедри адміністративного та господарського 
права (Одеський національний університет імені І. І. Меч-
никова); Гетьман Є. А., доктор юрид. наук, старший науко-
вий співробітник, головний науковий співробітник відділу 
координації правових досліджень НАПрН України; Кова-
ленко Н. В., доктор юрид. наук, доцент, суддя Касаційного 
адміністративного Суду Верховного Суду України). (543/1)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Островська Галина Олександрівна, завідувач кафе-

дри теорії і методики навчання Івано-Франківського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: 
«Формування професійної готовності майбутніх учителів 
зарубіжної літератури до вивчення біографії письменників 
у загальноосвітній школі» (13.00.02 – теорія та методика 
навчання – зарубіжна література). Спецрада Д 26.852.12 
у Київському національному педагогічному університе-
ті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Пирогова, 9; тел. (044) 234-11-08). Опоненти: Вітчен-
ко А. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
педагогіки та управління освітою (Національний універси-

тет оборони України імені Івана Черняховського); Ситчен-
ко А. Л., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
гуманітарних наук (Миколаївський національний універси-
тет імені В. О. Сухомлинського); Штейнбук Ф. М., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри теорії та історії 
світової літератури імені професора В. І. Фесенко (Київ-
ський національний лінгвістичний університет). (23/1)

Пісоцька Марина Еміліївна, докторант Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди: «Теорія і практика індивідуалізації навчання сту-
дентів природничо-математичних спеціальностей у вищих 
педагогічних навчальних закладах України (друга полови-
на XX століття – початок XXI століття)» (13.00.09 – теорія 
навчання). Спецрада Д 64.053.04 у Харківському націо-
нальному педагогічному університеті імені Г. С. Сковоро-
ди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
тел. (057) 700-35-27). Опоненти: Кононец Н. В., доктор 
пед. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприєм-
ства та економічної кібернетики (ВНЗ Укоопспілки «Пол-
тавський університет економіки і торгівлі»); Малихін О. В., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри романо-
германських мов і перекладу (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України МОН України); 
Осадченко І. І., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (Уман-
ський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини МОН України). (66/1)

Бацуровська Ілона Вікторівна, доцент кафедри елек-
троенергетики, електротехніки та електромеханіки Мико-
лаївського національного аграрного університету: «Тео-
ретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки 
магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спецра-
да Д 14.053.01 у Житомирському державному універси-
теті імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир, 
вул. В. Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий 
консультант – Самойленко О. М., доктор пед. наук, доцент, 
професор кафедри інформаційних систем і технологій 
(Миколаївський національний аграрний університет). 
Опоненти: Лодатко Є. О., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього 
менеджменту (Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького); Бахмат Н. В., доктор пед. наук, 
доцент, професор кафедри теорії та методик початкової 
освіти (Кам’янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка); Мачинська Н. І., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної осві-
ти (Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка). (154/1)

Лісовець Олег Васильович, доцент кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 
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університету імені Миколи Гоголя: «Теорія та практика 
формування соціально-правової компетентності майбутніх 
соціальних працівників в умовах університетської освіти» 
(13.00.05 – соціальна педагогіка). Спецрада Д 12.112.01 у 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19; тел. 
(06262) 3-23-54). Науковий консультант – Харченко С. Я., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
педагогіки (ДЗ «Луганський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка», м. Старобільськ). Опоненти: Алєксє-
єнко Т. Ф., доктор пед. наук, старший науковий співробіт-
ник, завідувач лабораторії соціальної педагогіки (Інститут 
проблем виховання НАПН України); Васильєва М. П., док-
тор пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 
педагогіки (Харківський національний педагогічний уні-
верситет імені Г. С. Сковороди); Петрочко Ж. В., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри соціальної педа-
гогіки та соціальної роботи Інституту людини (Київський 
університет імені Бориса Грінченка). (189/1)

Топольник Яна Володимирівна, доцент кафедри педа-
гогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педа-
гогічний університет», м. Слов’янськ: «Система інфор-
маційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень 
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі знань 
«Освіта» (13.00.10 – інформаційно-комунікаційні техноло-
гії в освіті). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ «Луганський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка» МОН України 
(92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 
2-40-61). Науковий консультант – Гаврілова Л. Г., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики 
початкової освіти (ДВНЗ «Донбаський державний педа-
гогічний університет»). Опоненти: Литвинова С. Г., док-
тор пед. наук, старший науковий співробітник, заступник 
директора (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»); 
Колгатін О. Г., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри інформатики (Харківський національний педаго-
гічний університет імені Г. С. Сковороди); Семеріков С. О., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри інформа-
тики та прикладної математики (Криворізький державний 
педагогічний університет). (201/1)

Долинний Юрій Олексійович, доцент кафедри фізич-
ного виховання і спорту Донбаської державної маши-
нобудівної академії, м. Краматорськ: «Теорія і практика 
підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і 
спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими 
фізичними можливостями» (13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти). Спецрада Д 56.146.01 у Глухівському 
національному педагогічному університеті імені Олексан-
дра Довженка МОН України (41400, м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 24; тел. (05444) 2-26-51, 2-34-27). Науковий 
консультант – Курок О. І., доктор істор. наук, професор, 

ректор (Глухівський національний педагогічний універси-
тет імені Олександра Довженка). Опоненти: Грибан Г. П., 
доктор пед. наук, професор, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, професор кафедри фізичного виховання та 
спортивного вдосконалення (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка); Гаркуша С. В., доктор 
пед. наук, доцент, декан факультету фізичного виховання 
(Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка); Мазін В. М., доктор пед. наук, доцент, за-
відувач кафедри управління фізичною культурою та спор-
том (Запорізький національний технічний університет). 
(229/1)

Компаній Олена Вікторівна, вчитель початкових кла-
сів Херсонського НВК «Загальноосвітня школа І ступе-
ня – спеціалізована школа II ступеня – колегіум» № 51 
імені Г. О. Потьомкіна Херсонської міськради: «Реалізація 
принципу наступності у формуванні текстотворчих умінь 
молодших школярів на завершальному етапі початкової 
мовної освіти» (13.00.02 – теорія та методика навчання 
– українська мова). Спецрада Д 41.053.01 у ДЗ «Півден-
ноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-40-98). 
Науковий консультант – Голобородько Є. П., доктор пед. 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, про-
фесор кафедри педагогіки й менеджменту освіти (КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
облради). Опоненти: Греб М. М., доктор пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри української мови та славістики (Бер-
дянський державний педагогічний університет); Сіран-
чук Н. М., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри 
теорії і методик початкового навчання (Рівненський дер-
жавний гуманітарний університет); Грона Н. В., доктор пед. 
наук, голова циклової комісії викладачів української мови і 
літератури (Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж 
імені Івана Франка). (311/1)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Діденко Сергій Миколайович, лікар-хірург Центру 

судинної хірургії Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС: 
«Хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх 
кінцівок у хворих на цукровий діабет» (14.01.03 – хірур-
гія). Спецрада Д 64.609.01 у Харківській медичній акаде-
мії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Хар-
ків, вул. Амосова 58; тел. (057) 711-35-56). Науковий 
консультант – Бойко В. В., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, директор (ДУ «Інститут 
загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН 
України»), завідувач кафедри хірургії № 1 (Харківський 
національний медичний університет МОЗ України). Опо-
ненти: Дрюк М. Ф., доктор мед. наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу мікросудинної, пластичної 
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та відновлювальної хірургії (ДУ «Національний інститут 
хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН 
України»); Русин В. І., доктор мед. наук, професор, про-
фесор кафедри хірургічних хвороб медичного факультету 
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОЗ 
України); Польовий В. П., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри загальної хірургії (ДВНЗ «Буковинський 
державний медичний університет» МОЗ України). (48/1)

Сохань Антон Васильович, доцент кафедри інфекційних 
хвороб Харківського національного медичного університе-
ту МОЗ України: «Менінгіти та менінгоенцефаліти: рання 
діагностика уражень клітин центральної нервової системи, 
оцінка стану гематоенцефалічного бар’єру та метаболіч-
них розладів» (14.01.13 – інфекційні хвороби). Спецрада Д 
64.609.05 у Харківській медичній академії післядипломної 
освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. М. Амосова, 58; 
тел. 711-79-75). Опоненти: Нартов П. В., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри інфекційних хвороб (Харків-
ська медична академія післядипломної освіти МОЗ Украї-
ни). Опоненти: Пришляк О. Я., доктор мед. наук, професор, 
заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних 
хвороб та епідеміології (ДВНЗ «Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет МОЗ України»); Чемич М. Д., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекцій-
них хвороб з епідеміологією (Сумський державний універ-
ситет МОН України). (120/1)

Панасюк Олена Леонідівна, старший науковий спів-
робітник відділу інтенсивної терапії та детоксикації ДУ 
«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені 
Л. В. Громашевського НАМН України»: «Мікст-інфекції 
при запальних захворюваннях нервової системи: кліні-
ка, діагностика, лікування» (14.01.13 – інфекційні хво-
роби). Спецрада Д 26.614.01 у ДУ «Інститут епідеміології 
та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН 
України» (03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 5; тел. (044) 
275-37-11). Опоненти: Дубинська Г. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епі-
деміологією (Українська медична стоматологічна академія 
МОЗ України); Дуда О. К., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри інфекційних хвороб (Національна медич-
на академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Дорошенко В. О., доктор мед. наук, доцент, про-
фесор кафедри дитячих інфекційних хвороб (Національ-
ний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ 
України). (122/1)

Костюк Алевтина Леонтіївна, доцент кафедри аку-
шерства та гінекології № 1 Вінницького національного 
університету імені М. І. Пирогова: «Вагітність і пологи 
в жінок з недиференційованою дисплазією сполучної 
тканини: діагностика і профілактика гестаційних усклад-
нень» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 

26.613.02 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Опоненти: Бой-
ко В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
акушерства і гінекології (Медичний інститут Сумсько-
го державного університету МОН України); Товстанов-
ська В. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
акушерства та гінекології № 1 (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця МОЗ України); Наза-
ренко Л. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри генетики, акушерства, гінекології та медицини плода 
(Харківська медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). (167/1)

Лахно Ігор Вікторович, доцент кафедри перинатоло-
гії, акушерства і гінекології Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України: «Прееклампсія: про-
гнозування, профілактика та лікування» (14.01.01 – аку-
шерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у Націо-
нальній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. (044) 205-49-82). Опоненти: Романен-
ко Т. Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
акушерства та гінекології № 1 (Національна медична ака-
демія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ Укра-
їни); Потапов В. О., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства та гінекології (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»); Жабченко І. А., доктор 
мед. наук, професор, завідувач відділення патології вагіт-
ності та пологів (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гіне-
кології НАМН України»). (168/1)

Витриховський Андрій Ігорович, лікар-кардіолог відді-
лення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Івано-
Франківського обласного клінічного кардіологічного цен-
тру: «Варіабельність та турбулентність серцевого ритму в 
діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень у осіб 
з високим та дуже високим серцево-судинним ризиком» 
(14.01.11 – кардіологія). Спецрада Д 20.601.01 в Івано-
Франківському національному медичному університеті 
МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 
2; тел. (0342) 53-32-95). Науковий консультант – Вака-
люк І. П., доктор мед. наук, професор, кафедра внутріш-
ньої медицини № 2 та медсестринства (Івано-Франків-
ський національний медичний університет МОЗ України). 
Опоненти: Сичов О. С., доктор мед. наук, професор, керів-
ник відділу аритмій серця (ННЦ «Інститут кардіології імені 
академіка М. Д. Стражеска НАМН України»); Копиця М. П., 
доктор мед. наук, професор, керівник відділу профілакти-
ки та лікування невідкладних станів (Національний інститут 
терапії імені академіка Л. Т. Малої НАМН України); Скиб-
чик В. А., доктор мед. наук, професор кафедри сімейної 
медицини ФПО  (Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького МОЗ України). (172/1)
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Нікітіна Ірина Миколаївна, доцент кафедри акушерства 
та гінекології Медичного інституту Сумського державного 
університету: «Прогнозування, лікування і профілактика 
акушерської та перинатальної патології у жінок з багато-
пліддям» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада 
Д 58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України 
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-
69). Науковий консультант – Бойчук А. В., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінеко-
логії ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевсько-
го» МОЗ України). Опоненти: Вдовиченко Ю. П., доктор 
мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН України, 
перший проректор, професор кафедри акушерства, гіне-
кології та перинатології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); 
Макарчук О. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної 
освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-
ний університет» МОЗ України); Булавенко О. В., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 
гінекології № 2 (Вінницький національний медичний уні-
верситет імені М. І. Пирогова МОЗ України). (318/1)

Шеремет Михайло Іванович, доцент кафедри хірургії 
№ 1 ВДНЗУ «Буковинський державний медичний універ-
ситет»: «Оптимізація діагностики, хірургічного лікування 
та прогнозування перебігу вузлового ендемічного зоба на 
тлі автоімунного тиреоїдиту з урахуванням молекулярно-
генетичних предикторів» (14.01.03 – хірургія). Спецрада 
Д 17.600.01 у ДЗ «Запорізька медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, 
бульв. Вінтера, 20; тел. (061) 279-16-38). Науковий кон-
сультант – Шідловський В. О., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри хірургії № 1 з урологією, малоінвазив-
ною хірургією та нейрохірургією імені Л. Я. Ковальчука 
(Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського). Опоненти: Коваленко А. Є., доктор 
мед. наук, професор, керівник відділу хірургії ендокрин-
них залоз (Інститут ендокринології та обміну речовин імені 
В. П. Комісаренка НАМН України); Шевченко С. І., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри загальної хірур-
гії № 1 (Харківський національний медичний університет); 
Десятерик В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри хірургії, травматології та ортопедії ФПО  (Дніпро-
петровська державна медична академія). (334/1)

Ротар Олександр Васильович, доцент кафедри загаль-
ної хірургії ВДНЗУ «Буковинський державний медичний 
університет» МОЗ України: «Хірургічна тактика, про-
гнозування ускладнень та корекція порушень бар’єрної 
функції кишечника в лікуванні гострого некротичного 
панкреатиту» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 26.561.01 

у ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 
імені О. О. Шалімова» НАМН України (03680, м. Київ, вул. 
Героїв Севастополя, 30; тел. (044) 454-20-50). Науковий 
консультант – Хомяк І. В., доктор мед. наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу хірургії підшлун-
кової залози та жовчовивідних проток (ДУ «Національний 
інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова 
НАМН України»). Опоненти: Дронов О. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 1 (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Шевчук І. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії (ВДНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет» МОЗ України); Саволюк С. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). (373/1)

Старікова Світлана Леонідівна, доцент кафедри сто-
матології дитячого віку, ортодонтії та імплантології Хар-
ківської медичної академії післядипломної освіти: «Комп-
лексна реабілітація хворих з дефектами зубних рядів 
субперіостальними імплантатами (експериментально-
клінічне дослідження)» (14.01.22 – стоматологія). Спец-
рада Д 44.601.01 в Українській медичній стоматологічній 
академії МОЗ України (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 
23; тел. (0532) 60-95-84). Науковий консультант – Куцев-
ляк В. І., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології 
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України). Опоненти: Дворник В. М., доктор мед. наук, про-
фесор, професор кафедри ортопедичної стоматології з 
імплантологією (Українська медична стоматологічна ака-
демія МОЗ України); Маланчук В. О., доктор мед. наук, 
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України); Гулюк А. Г., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри хірургічної стоматології (Одеський на-
ціональний медичний університет МОЗ України). (375/1)

Воронов Вячеслав Таріелович, доцент кафедри пато-
логічної анатомії, судової медицини та права Вінницького 
національного медичного університету імені М. І. Пирого-
ва МОЗ України, судово-медичний експерт Вінницького 
обласного бюро судово-медичної експертизи: «Судо-
во-медична оцінка причинно-наслідкових зв’язків між 
утворенням травми та несприятливими наслідками» 
(14.01.25 – судова медицина). Спецрада Д 64.600.03 у 
Харківському національному медичному університеті 
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 
707-73-27). Науковий консультант – Гаврилюк А. О., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної 
анатомії, судової медицини та права (Вінницький націо-
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нальний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ 
України). Опоненти: Герасименко О. І., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри патоморфології, судової 
медицини та гістології (Донецький національний медичний 
університет МОЗ України); Бачинський В. Т., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри судової медицини та 
медичного правознавства (ВДНЗ «Буковинський держав-
ний медичний університет» МОЗ України), начальник КМУ 
«Бюро судово-медичної експертизи» департаменту охо-
рони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації; Крив-
да Г. Ф., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
судової медицини (Одеський національний медичний уні-
верситет МОЗ України), начальник КУ «Одеське обласне 
бюро судово-медичної експертизи». (452/1)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Кривов’яз Олена Вікторівна, завідувач кафедри фар-

мації Вінницького національного медичного університету 
імені М. І. Пирогова МОЗ України: «Модель оптимізації 
медикаментозного забезпечення хворих із глаукомою на 
основі клініко- та фармакоекономічної оцінки лікування» 
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної 
справи та судова фармація). Спецрада Д 26.613.04 у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий консультант – 
Макаренко О. В., доктор мед. наук, доцент, професор 
кафедри соціальної медицини, організації та управління 
охороною здоров’я (ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України). Опоненти: Косяченко К. Л., доктор 
фарм. наук, доцент, професор кафедри організації і еко-
номіки фармації (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Грошо-
вий Т. А., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафе-
дри управління та економіки фармації з технологією ліків 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Унгурян Л. М., 
доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри орга-
нізації та економіки фармації (Одеський національний 
медичний університет МОЗ України). (382/1)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Шевченко Анатолій Миколайович, директор ПП 

«ТОРЕС – Н»: «Паразитичні комахи великої рогатої худо-
би (поширення та розробка засобів боротьби і профілак-
тики)» (16.00.11 – паразитологія). Спецрада Д 35.826.03 
у Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН 
України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 
275-38-75, 278-36-16). Опоненти: Юськів І. Д., доктор вет. 
наук, професор, професор кафедри паразитології та іхтіо-
патології (Львівський національний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); 
Довгій Ю. Ю., доктор вет. наук, професор, завідувач кафе-

дри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та 
зоогігієни (Житомирський національний агроекологічний 
університет); Євстаф’єва В. О., доктор вет. наук, профе-
сор, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи (Полтавська державна аграрна ака-
демія). (7/1)

Грушанська Наталія Геннадїївна, доцент кафедри 
терапії і клінічної діагностики Національного університету 
біоресурсів і природокористування України: «Теоретичне 
та експериментальне обґрунтування неінвазивних мето-
дів діагностики порушень обміну мінеральних речовин у 
великої рогатої худоби і свиней» (16.00.01 – діагностика 
і терапія тварин). 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 консультант – Цвіліхов-
ський М. І., доктор біол. наук, професор, академік НААН 
України, декан факультету ветеринарної медицини (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України). Опоненти: Слівінська Л. Г., доктор вет. наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин 
та клінічної діагностики (Львівський національний уні-
верситет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Ґжицького); Шарандак П. В., доктор вет. наук, доцент, 
державний експерт експертної групи у сфері здоров’я та 
продуктивності тварин Директорату безпечності та якості 
харчової продукції Мінагрополітики України; Віщур О. І., 
доктор вет. наук, професор, завідувач лабораторії імуно-
логії (Інститут біології тварин НААН України). (160/1)

Щебентовська Ольга Миколаївна, завідувач НДЛ 
кафедри нормальної та патологічної морфології і судової 
ветеринарії Львівського національного університету вете-
ринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицько-
го: «Морфологічні та біофізичні критерії оцінки м’язової 
тканини свиней і птиці» (16.00.02 – патологія, онкологія 
і морфологія тварин). Спецрада Д 35.826.03 у Львівсько-
му національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 275-38-75). Опо-
ненти: Горальський Л. П., доктор вет. наук, професор, за-
відувач кафедри анатомії і гістології (Житомирський агро-
екологічний університет); Скрипка М. В., доктор вет. наук, 
професор, професор кафедри нормальної і патологічної 
анатомії та патофізіології (Одеський державний аграрний 
університет); Борисевич Б. В., доктор вет. наук, професор, 
професор кафедри патологічної анатомії (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 
(348/1)

Пеленьо Руслан Андрійович, декан факультету вете-
ринарної гігієни, екології та права Львівського національ-
ного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
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імені С. З. Ґжицького: «Мікробіоценоз кишечнику та імун-
ний статус поросят за нематодозно-протозоозної інвазії і 
хіміопрофілактика» (16.00.11 – паразитологія; 16.00.03 – 
ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хво-
роби та імунологія). Спецрада Д 35.826.03 у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 275-38-75, 278-36-
16). Опоненти: Сорока Н. М., доктор вет. наук, професор, 
завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Євстаф’єва В. О., доктор вет. наук, про-
фесор, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи (Полтавська державна аграрна ака-
демія); Фотіна Т. І., доктор вет. наук, професор, завідувач 
кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни і 
безпеки та якості продуктів тваринництва (Сумський на-
ціональний аграрний університет). (349/1)

Бобрицька Ольга Миколаївна, доцент кафедри нор-
мальної і патологічної фізіології тварин Харківської дер-
жавної зооветеринарної академії: «Фізіологічне обґрунту-
вання оцінки функціонального стану організму собак за 
біорезонансної корекції» (03.00.13 – фізіологія людини і 
тварин). Спецрада Д 35.826.01 у Львівському національ-
ному університеті ветеринарної медицини та біотехноло-
гій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, м. Львів, 
вул. Пекарська 50; тел. 260-28-89). Науковий консуль-
тант – Карповський В. І., доктор вет. наук, професор, про-
фесор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академі-
ка М. Ф. Гулого (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України). Опоненти: Гуфрій Д. Ф., 
доктор вет. наук, професор, професор кафедри фармако-
логії та токсикології (Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжиць-
кого); Влізло В. В., доктор вет. наук, професор, академік 
НААН України, директор (Інститут біології тварин НААН 
України); Морозенко Д. В., доктор вет. наук, доцент кафе-
дри мікробіології, вірусології та імунології (Національний 
фармацевтичний університет). (354/1)

Виговська Лілія Миколаївна, завідувач НДВ мікро-
біологічних досліджень Української лабораторії якості і 
безпеки продукції агропромислового комплексу Націо-
нального університету біоресурсів і природокористуван-
ня України: «Біологічні властивості збудників харчових 
зоонозів та розробка засобів індикації» (16.00.03 – вете-
ринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хворо-
би та імунологія). 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 консультант – Ушка-
лов В. О., доктор вет. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, директор (Українська лабораторія якості 
і безпеки продукції агропромислового комплексу Націо-
нального університету біоресурсів і природокористуван-
ня України). Опоненти: Герілович А. П., доктор вет. наук, 

професор, член-кореспондент НААН України, заступник 
директора з наукової роботи (ННЦ «Інститут експеримен-
тальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН Украї-
ни); Галатюк О. Є., доктор вет. наук, професор, завідувач 
кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології 
(Житомирський національний агроекологічний універси-
тет); Уховський В. В., доктор вет. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач лабораторії лептоспірозу з 
музеєм мікроорганізмів (Інститут ветеринарної медицини 
НААН України). (462/1)

Кібкало Дмитро Вікторович, перший проректор Харків-
ської державної зооветеринарної академії: «Клініко-біохі-
мічне обґрунтування порушень метаболізму глікопротеїнів і 
прогеогліканів у патогенезі та діагностиці внутрішніх хвороб 
тварин» (16.00.01 – діагностика і терапія тварин). Спецра-
да 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 
консультант – Тимошенко О. П., доктор біол. наук, про-
фесор, професор кафедри клінічної діагностики та клініч-
ної біохімії (Харківська державна зооветеринарна акаде-
мія). Опоненти: Головаха В. І., доктор вет. наук, професор, 
професор кафедри терапії та клінічної діагностики імені 
В. І. Левченка (Білоцерківський національний аграрний 
університет); Слівінська Л. Г., доктор вет. наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної 
діагностики (Львівський національний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького); 
Шарандак П. В., доктор вет. наук, доцент, державний екс-
перт експертної групи у сфері здоров’я та продуктивності 
тварин директорату безпечності та якості харчової продукції 
Мінагрополітики та продовольства України. (463/1)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Семиліт Микола Васильович, професор кафедри 

психології та соціології Національного університету 
державної фіскальної служби України: «Соціально-
психологічні засади проектування життєвого шляху 
особистості» (19.00.05 – соціальна психологія; психо-
логія соціальної роботи). Спецрада Д 26.457.01 в Інсти-
туті соціальної та політичної психології НАПН України 
(04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15; тел. 425-24-08). 
Науковий консультант – Горностай П. П., доктор пси-
хол. наук, професор, головний науковий співробітник 
лабораторії психології малих груп та міжгрупових від-
носин (Інститут соціальної та політичної психології 
НАПН України). Опоненти: Данилюк І. В., доктор психол. 
наук, професор, декан факультету психології (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка 
МОН України); Лещинська О. А., доктор психол. наук, 
доцент, професор кафедри теоретичної та практичної 
психології (Інститут права та психології Національного 
університету «Львівська політехніка» МОН України); 
Бондарчук О. І., доктор психол. наук, професор, завіду-
вач кафедри психології управління (ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України). (331/1)
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Спицька Ліана Вікторівна, доцент кафедри практичної 
психології та соціальної роботи Східноукраїнського націо-
нального університету імені Володимира Даля МОН Укра-
їни: «Соціально-психологічні основи корекції афективних 
розладів в кризові періоди життя особистості зрілого віку» 
(19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 
роботи). Спецрада Д 29.051.11 у Східноукраїнському на-
ціональному університеті імені Володимира Даля МОН 
України (93406, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 
59-а; тел. (06452) 4-03-42). Науковий консультант – Боче-
люк В. Й., доктор психол. наук, професор, завідувач кафе-
дри психології (Запорізький національний технічний уні-
верситет МОН України). Опоненти: Блинова О. Є., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної та 
соціальної психології (Херсонський державний універ-
ситет МОН України); Гейко Є. В., доктор психол. наук, 
доцент, завідувач кафедри практичної психології (Цен-
тральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка МОН України); Комар Т. В., 
доктор психол. наук, доцент, професор кафедри психоло-
гії (Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ МОН України). (340/1)

Ткач Богдан Миколайович, старший науковий 
співробітник лабораторії психології навчання іме-
ні І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України: «Нейропсихологічні основи діагности-
ки та корекції особистості з девіантною поведінкою» 
(19.00.04 – медична психологія). Спецрада Д 26.453.02 
в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН Украї-
ни (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; тел. 288-19-63). 
Науковий консультант – Максименко С. Д., доктор пси-
хол. наук, професор, академік НАПН України, директор 
(Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України). 
Опоненти: Мозгова Г. П., доктор психол. наук, профе-
сор, завідувач кафедри психосоматики та психологіч-
ної реабілітації (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова МОН України); Харченко Є. М., 
доктор мед. наук, професор, головний науковий співро-
бітник відділу соціальної та клінічної наркології (Укра-
їнський НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології 
МОЗ України); Литвинчук Л. М., доктор психол. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник науково-дослідного відділу (Національна 
академія Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького). (457/1)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Петренко Ігор Ігорович, доцент кафедри політичних 

наук Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Аналітичні центри як суб’єкти формування 
публічної політики» (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 – Горбатенко В. П., доктор політ. 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

правових проблем політології (Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: Новако-
ва О. В., доктор політ. наук, професор, професор кафедри 
політичних наук (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова МОН України); Дем’яненко Б. Л., 
доктор політ. наук, професор, декан історичного факуль-
тету (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педаго-
гічний університет імені Григорія Сковороди» МОН Укра-
їни); Смолянюк В. Ф., доктор політ. наук, професор, за-
відувач кафедри політичних технологій (ДВНЗ «Київський 
національний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України). (227/1)

Олещук Петро Миколайович, доцент кафедри полі-
тичних наук Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Новітні політичні технології інформа-
ційного впливу» (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 – Малкіна Г. М., доктор політ. 
наук, доцент, професор кафедри політичних наук (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Бебик В. М., доктор політ. наук, професор, за-
відувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики 
та соціальних комунікацій (Відкритий міжнародний універ-
ситет розвитку людини «Україна»); Зеленько Г. І., доктор 
політ. наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу теоретичних та прикладних проблем політології 
(Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені 
І. Ф. Кураса НАН України); Костиря І. О., доктор політ. наук, 
доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин (Інсти-
тут журналістики та міжнародних відносин Київського на-
ціонального університету культури та мистецтв). (337/1)

Шипунов Геннадій Володимирович, доцент кафедри 
теорії та історії політичної науки Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка: «Принципи концеп-
туалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних 
партій» (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 консультант – Денисенко В. М., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії полі-
тичної науки (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Андрущенко Т. В., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри політичної психології 
та соціально-правових технологій (Національний педаго-
гічний університет імені М. П. Драгоманова); Горбатен-
ко В. П., доктор політ. наук, професор, провідний науко-
вий співробітник відділу правових проблем політології 
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України); Наумкіна С. М., доктор політ. наук, професор, 
завідувач кафедри політичних наук і права (ДЗ «Півден-
ноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського»). (338/1)
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Балацька Олена Борисівна, провідний фахівець від-
ділу аспірантури, доцент кафедри політології та право-
знавства ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка», м. Старобільськ: «Культурні детермі-
нанти актуалізації та трансформації насилля в політичній 
сфері сучасного суспільства» (23.00.03 – політична куль-
тура та ідеологія). Спецрада Д 26.053.12 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН 
України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-
08). Опоненти: Денисенко В. М., доктор політ. наук, про-
фесор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки 
(Львівський національний університет імені Івана Франка); 
Корнієнко В. О., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри суспільно-політичний наук (Вінницький націо-
нальний технічний університет); Пашина Н. П., доктор 
політ. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри міжнародних 
відносин та зовнішньої політики (Маріупольський держав-
ний університет). (372/1)

Кондратенко Олег Юрійович, старший науковий спів-
робітник НДЧ Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: «Гео-
стратегія Російської Федерації: теоретичні основи і прак-
тична реалізація» (21.03.03 – геополітика – політичні нау-
ки). Спецрада Д 26.001.29 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Науковий консультант – Дорошко М. С., доктор 
істор. наук, професор, завідувач кафедри міжнародно-
го регіонознавства (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Зеленько Г. І., доктор 
політ. наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу теоретичних та прикладних проблем політоло-
гії (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
імені І. Ф. Кураса НАН України); Кірсенко М. В., доктор 
істор. наук, професор, професор кафедри історії (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія»); 
Шамраєва В. М., доктор політ. наук, доцент, професор 
кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 
та безпеки (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). (405/1)

Павлов Дмитро Миколайович, доцент кафедри філо-
софії та політології Національної металургійної академії 
України: «Теоретико-методологічні виміри політичної про-
паганди» (23.00.01 – теорія та історія політичної науки). 
Спецрада Д 08.051.08 у Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, 
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 374-98-00). Науковий 
консультант – Побочий І. А., доктор політ. наук, профе-
сор, завідувач кафедри філософії та політології (Націо-
нальна металургійна академія України). Опоненти: Гор-
батенко В. П., доктор політ. наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу правових проблем полі-
тології (Інститут держави і права імені В. М. Корецького 
НАН України); Денисенко В. М., доктор політ. наук, про-
фесор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки 

(Львівський національний університет імені Івана Франка); 
Климончук В. Й., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри політології (Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника). (445/1)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Майструк Микола Іванович, доцент кафедри здоров’я 

людини і фізичної реабілітації Національного університе-
ту водного господарства та природокористування: «Тео-
ретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на 
хронічне обструктивне захворювання легень» (24.00.03 – 
фізична реабілітація). Спецрада Д 26.829.02 у Національ-
ному університеті фізичного виховання і спорту України 
МОН України (03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 
287-54-52). Науковий консультант – Григус І. М., доктор 
мед. наук, професор, директор Інституту охорони здоров’я 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування). Опоненти: Жарова І. О., доктор наук 
з фіз. виховання та спорту, доцент, професор кафедри 
фізичної терапії та ерготерапії (Національний університет 
фізичного виховання і спорту України); Андрійчук О. Я., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, профе-
сор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Східно-
європейський національний університет імені Лесі Україн-
ки); Савченко В. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології (Київський 
університет імені Бориса Грінченка). (441/1)

Випасняк Ігор Петрович, доцент кафедри теорії та 
методики фізичної культури і спорту ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника»: 
«Теоретико-методичні засади корекційно-профілактичних 
технологій фізичного виховання студентів з функціональ-
ними порушеннями опорно-рухового апарату» (24.00.02 – 
фізична культура, фізичне виховання різних груп насе-
лення). Спецрада Д 26.829.02 у Національному універси-
теті фізичного виховання і спорту України МОН України 
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). 
Науковий консультант – Мицкан Б. М., доктор біол. наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної 
культури і спорту (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Альоши-
на А. І., доктор наук з фіз. виховання та спорту, профе-
сор, завідувач кафедри спортивно-масової та туристичної 
роботи (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки); Футорний С. М., доктор наук з фіз. 
виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри спортив-
ної медицини (Національний університет фізичного вихо-
вання і спорту України); Сергієнко В. М., доктор наук з фіз. 
виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного 
виховання і спорту (Сумський державний університет). 
(442/1)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Євсюков Олександр Петрович, професор кафедри 

державної служби, управління та навчання за міжнарод-
ними проектами Інституту державного управління у сфері 
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цивільного захисту ДСНС України: «Уніфікація механізмів 
державного управління соціально-економічною безпекою 
в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управ-
ління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; 
тел. (044) 490-95-00). Науковий консультант – Шве-
дун В. О., доктор наук з держ. управління, професор, за-
відувач кафедри менеджменту навчально-науково-вироб-
ничого центру (Національний університет цивільного 
захисту України). Опоненти: Ємельянов В. М., доктор наук 
з держ. управління, професор, директор Інституту держав-
ного управління (Чорноморський національний універси-
тет імені Петра Могили); Жовнірчик Я. Ф., доктор наук з 
держ. управління, доцент, професор кафедри публічного 
управління та адміністрування (Національний авіаційний 
університет); Борисенко О. П., доктор наук з держ. управ-
ління, професор, професор кафедри публічного управлін-
ня та митного адміністрування (Університет митної справи 
та фінансів). (84/1)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Половинчак Юлія Миколаївна, керівник Національної 

юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського НАН України: «Бібліотека в систе-
мі мережевих інтерактивних практик формування націо-
нальної ідентичності» (27.00.03 – книгознавство, бібліоте-
кознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01 
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 
НАН України (03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3; тел. 
(044) 525-81-04). Науковий консультант – Горовий В. М., 
доктор істор. наук, професор, заступник генерального 
директора (Національна бібліотека України імені В. І. Вер-
надського, НАН України). Опоненти: Воскобойнікова-Гузє-
ва О. В., доктор наук із соц. комунікацій, старший науко-
вий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та 
інформології Інституту журналістики (Київський універси-
тет імені Бориса Грінченка); Кунанець Н. Е., доктор наук із 
соц. комунікацій, старший науковий співробітник, профе-
сор кафедри інформаційних систем та мереж (Національ-
ний університет «Львівська політехніка»); Шемаєва Г. В., 
доктор наук із соц. комунікацій, професор, професор 
кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
факультету соціальних комунікацій (Харківська державна 
академія культури). (265/1)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Дугінець Ганна Володимирівна, доцент кафедри між-

народних економічних відносин Київського національ-
ного торговельно-економічного університету: «Глобальні 
імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економіч-
ні відносини). Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському 
національному економічному університеті МОН Украї-
ни (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 

47-50-51). Науковий консультант – Мазаракі А. А., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри міжнародних 
економічних відносин, ректор (Київський національний 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Булато-
ва О. В., доктор екон. наук, професор, перший проректор 
(Маріупольський державний університет МОН України); 
Хаджинов І. В., доктор екон. наук, професор, проректор 
з наукової роботи (Донецький національний університет 
імені Василя Стуса МОН України); Джусов О. А., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту та 
туристичного бізнесу (Дніпровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара МОН України). (562/1)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Міровська Маріола, здобувач ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України: «Теорія і прак-
тика управління освітнім процесом на основі кейс-
менеджменту в закладах вищої освіти» (13.00.06 – теорія 
і методика управління освітою).  Спецрада Д 26.455.03 у 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а; тел. (044) 
481-38-06). Науковий консультант – Олійник В. В., док-
тор пед. наук, професор, академік НАПН України, радник 
ректора (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України). Опоненти: Камишин В. В., доктор пед. наук, член-
кореспондент НАПН України, старший науковий співробіт-
ник, в. о. директора (НДУ «Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації»); Хриков Є. М., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри державної служ-
би, адміністрування та управління (Луганський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка); Бевз Г. М., доктор 
психол. наук, професор, завідувач лабораторії психології 
спілкування (Інститут соціальної та політичної психології 
НАПН України). (559/1)

Брежнєва Олена Геннадіївна, завідувач кафедри 
дошкільної освіти Маріупольського державного уні-
верситету: «Теорія і практика математичного розвитку 
дітей 3–6 років у системі дошкільної освіти» (13.00.08 – 
дошкільна педагогіка). Спецрада Д 26.454.01 в Інституті 
проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. 
Берлинського, 9; тел. (044) 440-60-90). Науковий консуль-
тант – Гавриш Н. В., доктор пед. наук, професор, провід-
ний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти 
і виховання (Інститут проблем виховання НАПН України). 
Опоненти: Зайцева Л. І., доктор пед. наук, професор, про-
фесор кафедри дошкільної освіти (Бердянський держав-
ний педагогічний університет); Грама Н. Г., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри теорії і методики 
дошкільної освіти (ДЗ «Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); 
Козак Л. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри 
дошкільної освіти (Київський університет імені Бориса 
Грінченка). (560/1)
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Шубіна Олена Сергіївна, в. о. молодшого наукового 

співробітника лабораторії фізики малих тіл Сонячної сис-
теми Головної астрономічної обсерваторії НАН України: 
«Особливості короткоперіодичних та довгоперіодичних 
комет на основі даних поляриметричних та спектральних 
спостережень» (01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної 
системи). Спецрада Д 26.208.01 у Головній астрономічній 
обсерваторії НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка 
Заболотного, 27; тел. 526-47-58). Науковий керівник – 
Іванова О. В., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник лабораторії фізики малих тіл Сонячної сис-
теми (Головна астрономічна обсерваторія НАН України). 
Опоненти: Бельська І. М., доктор фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу фізики астерої-
дів і комет (НДІ астрономії Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна МОН України); Решет-
ник В. М., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри астро-
номії і фізики космосу (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка). (62/1)

Вигівська Людмила Вячеславівна, молодший науковий 
співробітник Інституту математики НАН України: «Екстре-
мальні задачі для областей, які не перетинаються, з віль-
ними полюсами на колі» (01.01.01 – математичний аналіз). 
Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України 
(01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3; тел. 234-51-50). 
Науковий керівник – Бахтін О. К., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу комп-
лексного аналізу і теорії потенціалу (Інститут математики 
НАН України). Опоненти: Задерей П. В., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, професор кафедри математичного аналізу 
та теорії ймовірностей (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»); Таргонський А. Л., кандидат фіз.-мат. наук, 
доцент, доцент кафедри математичного аналізу (Житомир-
ський державний університет імені Івана Франка). (101/1)

Куліченко Микола Олександрович, молодший нау-
ковий співробітник НДІ «Миколаївська астрономічна 
обсерваторія»: «Каталог елементів геліоцентричних орбіт 
метеороїдів за результатами телевізійних спостережень» 
(01.03.01 – астрометрія і небесна механіка). Спецрада К 
26.062.13 у Національному авіаційному університеті МОН 
України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1; 
тел. (044) 406-79-95). Науковий керівник – Шульга О. В., 
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, 

директор (НДІ «Миколаївська астрономічна обсервато-
рія»). Опоненти: Зазуляк П. М., доктор фіз.-мат. наук, про-
фесор, професор кафедри картографії і геопросторового 
моделювання (Національний університет «Львівська полі-
техніка»); Клещонок В. В., кандидат фіз.-мат. наук, стар-
ший науковий співробітник, завідувач відділу астрометрії і 
малих тіл Сонячної системи (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). (105/1)

Сенета Мар’яна Ярославівна, молодший науковий 
співробітник кафедри фізики Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка: «Диспер-
сія квазірелеєвської та електронної хвиль на адсорбованій 
поверхні напівпровідників із структурою цинкової обманки» 
(01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д 76.051.01 у Чер-
нівецькому національному університеті імені Юрія Федько-
вича МОН України (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 
2; тел. (0372) 58-47-11). Науковий керівник – Пелещак Р. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізи-
ки Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 
технологій (Дрогобицький державний педагогічний універ-
ситет імені Івана Франка). Опоненти: Лукіянець Б. А., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри прикладної 
фізики і наноматеріалознавства (Національний універси-
тет «Львівська політехніка»); Сеті Ю. О., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та 
комп’ютерного моделювання (Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича). (107/1)

Олар Олександр Валеріувич, аспірант кафедри оптики 
та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича: «Диферен-
ціальна Мюллер-матрична діагностика полікристалічної 
структури біологічних шарів» (01.04.05 – оптика, лазерна 
фізика). Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому націо-
нальному університеті імені Юрія Федьковича МОН Украї-
ни (58002, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 
58-47-11). Науковий керівник – Ушенко Ю. О., доктор фіз.-
мат. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних 
наук (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича). Опоненти: Грабар О. О., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, професор кафедри фізики напівпровід-
ників (Ужгородський національний університет); Шуме-
люк О. М., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
оптичної квантової електроніки (Інститут фізики НАН 
України). (109/1)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК
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Іванський Дмитро Ігорович, аспірант кафедри оптики 
та видавничо-поліграфічної справи Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича: «Вплив 
внутрішніх оптичних потоків на нано- та мікрооб’єкти в 
еванесцентному полі» (01.04.05 – оптика, лазерна фізи-
ка). Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича МОН України (58002, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 58-47-11). 
Науковий керівник – Зенкова К. Ю., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, доцент кафедри оптики та видавничо-полі-
графічної справи (Чернівецький національний універси-
тет імені Юрія Федьковича). Опоненти: Стронський О. В., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач лабораторії 
оптичних матеріалів і елементів оптоелектроніки (Інститут 
фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН Укра-
їни); Шумелюк О. М., кандидат фіз.-мат. наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу оптичної квантової електроніки (Інститут фізики 
НАН України). (178/1)

Губенко Катерина Олександрівна, провідний інженер 
відділу наноструктурних матеріалів Інституту сцинтиля-
ційних матеріалів НАН України: «Оптична спектроскопія 
перенесення енергії електронного збудження в гібридних 
органо/неорганічних комплексах на основі наночасти-
нок ReVO4, (Re = Gd, Y, Eu) і CaWO4» (01.04.05 – оптика, 
лазерна фізика). Спецрада Д 64.051.03 у Харківському на-
ціональному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-
19). Науковий керівник – Єфімова С. Л., доктор фіз.-мат. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу наноструктурних матеріалів (Інсти-
тут сцинтиляційних матеріалів НАН України). Опоненти: 
Дзюбенко М. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, за-
відувач відділу квантової електроніки та нелінійної оптики 
(Інститут радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова 
НАН України); Лосицький М. Ю., кандидат фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник НДЛ «Електронно-оптичні 
процеси» кафедри експериментальної фізики (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України). (197/1)

Становий Олександр Петрович, провідний інженер за 
темою 16БФ051-03 НДЛ «Електронно-оптичні процеси» 
кафедри експериментальної фізики Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка: «Енерге-
тичний спектр пасток в оксидних та халькогенідних нано-
структурах» (01.04.05 – оптика, лазерна фізика). Спецра-
да Д 26.001.23 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Дмитрук І. М., доктор фіз.-мат. наук, профе-
сор, завідувач кафедри експериментальної фізики (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Опоненти: Бондар М. В., доктор фіз.-мат. наук, провідний 

науковий співробітник (Інститут фізики НАН України); 
Охріменко О. Б., доктор фіз.-мат. наук, старший науко-
вий співробітник (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України). (223/1)

Безвіконний Олександр Іванович, аспірант кафедри 
експериментальної фізики Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка: «Електронні процеси в 
нових -електронмістких системах та дизайн електролю-
мінесцентних структур» (01.04.05 – оптика, лазерна фізи-
ка). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Ящук В. М., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри експериментальної фізики 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Мельник В. І., доктор фіз.-мат. наук, 
провідний науковий співробітник (Інститут фізики НАН 
України); Євтух А. А., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач лабораторії фізичних основ електронних напів-
провідникових мікро- та нанотехнологій (Інститут фізики 
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України). 
(228/1)

Мультян Володимир Вікторович, молодший науковий 
співробітник лабораторії нелінійно-оптичної діагности-
ки новітніх матеріалів відділу нелінійної оптики Інституту 
фізики НАН України: «Квадратичний та кубічний нелі-
нійно-оптичні відгуки гармонічних наночастинок ZnO та 
монокристалів КDР з інкорпорованими наночастинка-
ми металооксидів» (01.04.05 – оптика, лазерна фізика). 
Спецрада Д 26.159.01 в Інституті фізики НАН України 
(03028, м. Київ, просп. Науки, 46; тел. 525-12-20). Науко-
вий керівник – Гайворонський В. Я., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, завідувач лабораторії нелінійно-оптичної діа-
гностики новітніх матеріалів відділу нелінійної оптики 
(Інститут фізики НАН України). Опоненти: Юхимчик В. О., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу опти-
ки і спектроскопії (Інститут фізики напівпровідників імені 
В. Є. Лашкарьова НАН України); Лимаренко Р. А., кандидат 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, вчений 
секретар (Міжнародний центр «Інститут прикладної опти-
ки» НАН України). (237/1)

Лень Юрій Анатолійович, провідний інженер НДЛ елек-
тронної спектроскопії кафедри нанофізики та наноелек-
троніки Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка: «Дослідження взаємодії кисню з поверхнею 
кремнію (001), вкритою передадсорбційними шарами» 
(01.04.04 – фізична електроніка). Спецрада Д 26.159.01 в 
Інституті фізики НАН України (03028, м. Київ, просп. Науки, 
46; тел. 525-12-20). Науковий керівник – Коваль І. П., кан-
дидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри нанофізики 
та наноелектроніки (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). Опоненти: Федорус О. Г., док-
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тор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, стар-
ший науковий співробітник відділу фізичної електроніки 
(Інститут фізики НАН України); Оберемок О. С., кандидат 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, старший 
науковий співробітник відділу іонно-променевої інженерії 
(Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова 
НАН України). (239/1)

Ватажук Олена Миколаївна, молодший науковий спів-
робітник відділу фізики реальних кристалів Фізико-техніч-
ного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН 
України: «Акустична спектроскопія низькотемператур-
них дислокаційних процесів у наноструктурних металах» 
(01.04.07 – фізика твердого тіла). Спецрада Д 64.175.03 
у Фізико-технічному інституті низьких температур імені 
Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, просп. Нау-
ки, 47; тел. (057) 340-22-23). Науковий керівник – Паль-
Валь П. П., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу фізики реальних криста-
лів (Фізико-технічний інститут низьких температур імені 
Б. І. Вєркіна НАН України). Опоненти: Соколенко В. І., док-
тор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завіду-
вач відділу фізики твердого тіла та конденсованого стану 
речовини (Інститут фізики твердого тіла, матеріалознав-
ства та технологій, ННЦ «Харківський фізико-технічний 
інститут» НАН України); Бойко Ю. І., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри фізики кристалів (Харків-
ський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН 
України). (394/1)

Журавель Сергій Вадимович, асистент кафедри 
обчислювальної математики та математичної кібернети-
ки Дніпровського національного університету імені Оле-
ся Гончара: «Методи та алгоритми розв’язання неперерв-
них задач оптимального розбиття множин з нечіткими 
параметрами» (01.05.01 – теоретичні основи інформа-
тики та кібернетики). Спецрада Д 08.051.09 у Дніпров-
ському національному університеті імені Олеся Гончара 
МОН України (49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72; тел. 
(056) 374-98-01). Науковий керівник – Кісельова О. М., 
доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, 
декан факультету прикладної математики (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара МОН 
України). Опоненти: Яковлев С. В., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, професор кафедри інформатики (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»); Строєва В. О., канди-
дат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри прикладної 
математики (Дніпровський державний технічний універ-
ситет). (412/1)

Тимчик Роман Володимирович, провідний інженер 
відділу електронних процесів та елементарних взаємодій 
Інституту електронної фізики НАН України: «Розрахунки 

нижніх автоіонізаційних станів атомів берилію, магнію, 
кальцію» (01.04.02 – теоретична фізика). Спецрада Д 
35.156.01 в Інституті фізики конденсованих систем НАН 
України (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1; тел. (032) 
276-19-78). Науковий керівник – Симулик В. М., доктор 
фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, провід-
ний науковий співробітник відділу фотоядерних процесів 
(Інститут електронної фізики НАН України). Опоненти: 
Денисов В. Ю., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, заступник директора з науко-
вої роботи (Інститут ядерних досліджень НАН України); 
Ваврух М. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор 
кафедри астрофізики (Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка). (418/1)

Петречко Наталія Василівна, аспірантка кафедри тео-
рії функцій і теорії ймовірностей Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, лаборант Борислав-
ського міжшкільного навчально-виробничого комбінату: 
«Властивості функцій обмеженого індексу в одиничному 
бікрузі» (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 – Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор 
кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка). Опо-
ненти: Севостьянов Є. О., доктор фіз.-мат. наук, професор 
кафедри математичного аналізу (Житомирський держав-
ний університет імені Івана Франка); Дільний В. М., доктор 
фіз.-мат. наук, доцент кафедри математики (Дрогобиць-
кий державний педагогічний університет імені Івана Фран-
ка). (431/1)

ХІМІЧНІ НАУКИ
Жукова Юлія Павлівна, молодший науковий співро-

бітник кафедри аналітичної хімії ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»: «Спектрофотометричні, про-
толітичні, сольватохромні властивості 4-гідроксистирило-
вих барвників та їх аналітичне застосування» (02.00.02 – 
аналітична хімія). Спецрада К 61.051.03 у ДВНЗ «Ужго-
родський національний університет» МОН України (88000, 
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. 3-50-91). Науковий 
керівник – Студеняк Я. І., кандидат хім. наук, доцент, за-
відувач кафедри аналітичної хімії (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» МОН України). Опоненти: Бла-
жеєвський М. Є., доктор хім. наук, професор, професор 
кафедри фізичної та колоїдної хімії (Національний фар-
мацевтичний університет МОЗ України); Дубенська Л. О., 
кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри аналітич-
ної хімії (Львівський національний університет імені Івана 
Франка МОН України). (145/1)

Рябухіна Тетяна Сергіївна, аспірант кафедри аналі-
тичної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
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тет»: «Застосування окисно-відновних реакцій за участі 
форм йоду (І, V, VII) у спектрофотометричному аналізі» 
(02.00.02 – аналітична хімія). Спецрада К 61.051.03 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. 3-50-91). Науко-
вий керівник – Базель Я. Р., доктор хім. наук, професор, 
професор кафедри аналітичної хімії (ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет» МОН України). Опонен-
ти: Бакланов О. М., доктор хім. наук, професор, завідувач 
кафедри охорони праці та екологічної безпеки (Українська 
інженерно-педагогічна академія МОН України); Зуй М. Ф., 
кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри аналітичної 
хімії (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). (146/1)

Фізер Оксана Іванівна, молодший науковий спів-
робітник кафедри аналітичної хімії ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет»: «Потенціометричні 
титриметричні системи на основі аналітичних форм 
цетилпіридинію» (02.00.02 – аналітична хімія). Спец-
рада К 61.051.03 у ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. 
Підгірна, 46; тел. 3-50-91). Науковий керівник – Студе-
няк Я. І., кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри 
аналітичної хімії (ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України). Опоненти: Вишнікін А. Б., 
доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри аналі-
тичної хімії (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара МОН України); Тананайко О. Ю., 
кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри аналітичної 
хімії (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України). (147/1)

Стаднік Віталій Євгенійович, асистент кафедри фізич-
ної, аналітичної та загальної хімії Національного універси-
тету «Львівська політехніка»: «Синтез, структура і влас-
тивості плівок меркурій сульфіду та меркурій селеніду і 
твердих розчинів на їхній основі» (02.00.01 – неорганічна 
хімія). Спецрада К 61.051.03 у ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет» МОН України (88000, м. Ужгород, 
вул. Підгірна, 46; тел. 3-50-91). Науковий керівник – Шапо-
вал П. Й., доктор хім. наук, доцент, завідувач кафедри 
фізичної, аналітичної та загальної хімії (Національний уні-
верситет «Львівська політехніка» МОН України). Опонен-
ти: Федорчук А. О., доктор хім. наук, професор, професор 
кафедри біологічної та загальної хімії (Львівський націо-
нальний університет ветеринарної медицини та біотех-
нологій імені С. З. Ґжицького МОН України); Кохан О. П., 
кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри неорганічної 
хімії (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
МОН України). (148/1)

Цісар Оксана Володимирівна, молодший науковий 
співробітник кафедри неорганічної та фізичної хімії Схід-
ноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки: «Системи TІ2X
 – CIII

2X3
 – DIVX2 (C

III – Ga, In; DIV– Ge, 
Sn; X – S, Se): фазові рівноваги, склоутворення та власти-
вості проміжних фаз» (02.00.01 – неорганічна хімія). Спец-
рада К 61.051.03 у ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» МОН України (88000, м. Ужгород, вул. Під-
гірна, 46; тел. 3-50-91). Науковий керівник – Піскач Л. В., 
кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри неорганічної 
та фізичної хімії (Східноєвропейський національний уні-
верситет імені Лесі Українки МОН України). Опоненти: Пав-
люк В. В., доктор хім. наук, професор, професор кафедри 
неорганічної хімії (Львівський національний університет 
імені Івана Франка МОН України); Сабов М. Ю., канди-
дат хім. наук, доцент, доцент кафедри неорганічної хімії 
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 
України). (149/1)

Захарченко Борис Володимирович, аспірант хімічного 
факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Координаційні сполуки паладію(ІІ) з 
5-заміщеними-3-(2-піридил)-1,2,4-триазолами» (02.00.01 – 
неорганічна 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). Науковий керівник – Лампека Р. Д., доктор 
хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії 
(Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка МОН України). Опоненти: Орисик С. І., доктор хім. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співро-
бітник відділу хімії комплексних сполук (Інститут загальної 
та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України); 
Потаскалов В. А., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафе-
дри загальної та неорганічної хімії (Національний техніч-
ний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» МОН України). (231/1)

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Косач Вікторія Романівна, молодший науковий співро-

бітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН Укра-
їни: «Особливості функціонування mTOR/S6Kl сигнального 
шляху під час поділу та ініціації міграції клітин карциноми 
молочної залози людини in vitro» (03.00.03 – молекулярна 
біологія). Спецрада Д 26.237.01 в Інституті молекулярної 
біології і генетики НАН України (03143, м. Київ, вул. Забо-
лотного, 150; тел. (044) 526-11-69). Науковий керівник – 
Хоруженко А. І., кандидат біол. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу сиг-
нальних систем клітини (Інститут молекулярної біології і 
генетики НАН України). Опоненти: Островська Г. В., доктор 
біол. наук, професор, професор кафедри цитології, гісто-
логії та репродуктивної медицини (ННЦ «Інститут біології 
та медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка); Колибо Д. В., доктор біол. наук, завіду-
вач лабораторії імунобіології відділу молекулярної імуно-
логії (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України). 
(20/1)



30

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '19

Мартинюк Вікторія Олександрівна, аспірант кафе-
дри біології рослин ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка: «Молекулярна анотація раритетних видів триби 
Sileneae DС. флори України» (03.00.05 – ботаніка). Спец-
рада 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 – Костіков І. Ю., доктор біол. наук, професор, 
професор кафедри біології рослин (ННЦ «Інститут біології 
та медицини» Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка). Опоненти: Федорончук М. М., док-
тор біол. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу систематики та флористики 
судинних рослин (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного 
НАН України); Лисенко Г. М., кандидат біол. наук, доцент, 
доцент кафедри біології (Ніжинський державний універ-
ситет імені Миколи Гоголя). (34/1)

Бойчук Юлія Миколаївна, провідний інженер відді-
лу рослинних харчових продуктів та біофортифікації ДУ 
«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН Укра-
їни»: «Відбір та введення в культуру in vitro високопро-
дуктивних генотипів ярого рижію (Camelina sativa L.) з їх 
подальшою генетичною трансформацією» (03.00.20 – біо-
технологія). Спецрада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут харчової 
біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ, 
вул. Осиповського, 2-а; тел./факс 434-37-77, 434-45-84). 
Науковий керівник – Ємець А. І., доктор біол. наук, про-
фесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відді-
лу клітинної біології і біотехнології (ДУ «Інститут харчової 
біотехнології та геноміки НАН України»). Опоненти: Кра-
вець В. С., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу 
молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини 
(Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України); 
Матвєєва Н. А., доктор біол. наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач лабораторії адаптаційної біотехнології 
(Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН 
України). (51/1)

Оленєва Віра Дмитрівна, аспірант 3-го року навчання 
відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ «Інсти-
тут харчової біотехнології та геноміки НАН України»: 
«Функціональна роль ацетилювання -тубуліну при роз-
витку стрес-індукованої аутофагії у Arabidopsis thaliana» 
(03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія). Спец-
рада Д 26.254.01 у ДУ «Інститут харчової біотехнології та 
геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 
2-а; тел./факс 434-37-77, 434-45-84). Науковий керівник – 
Блюм Я. Б., доктор біол. наук, професор, академік НАН 
України, завідувач відділу геноміки та молекулярної біо-
технології (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки 
НАН України»). Опоненти: Стойка Р. С., доктор біол. наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, завідувач від-
ділу регуляції проліферації клітин та апоптозу (Інститут 

біології клітини НАН України); Кравець В. С., доктор біол. 
наук, професор, завідувач відділу молекулярних механіз-
мів регуляції метаболізму клітини (Інститут біоорганічної 
хімії та нафтохімії НАН України). (53/1)

Пиршев Кирило Олександрович, молодший науковий 
співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії імені 
О. В. Палладіна НАН України: «Особливості структурної 
організації ліпідів плазматичної мембрани за апоптозу та 
ериптозу» (03.00.04 – біохімія). Спецрада Д 26.240.01 в 
Інституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (01030, 
м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74). Науко-
вий керівник – Демченко О. П., доктор біол. наук, старший 
науковий співробітник. Опоненти: Стойка Р. С., доктор 
біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу 
(Інститут біології клітини НАН України); Білан П. В., док-
тор біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу молекулярної біофізики (Інститут фізіології імені 
О. О. Богомольця НАН України). (86/1)

Лісаковська Ольга Олександрівна, молодший науко-
вий співробітник відділу вітамінів і коензимів Інституту 
біохімії імені О. В. Палладіна НАН України: «Роль вітаміну 
D3 у регулюванні NF- В-асоційованих сигнальних шляхів 
за преднізолон-індукованого остеопорозу» (03.00.04 – 
біохімія). Спецрада Д 26.240.01 в Інституті біохімії імені 
О. В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонто-
вича, 9; тел. (044) 234-59-74). Науковий керівник – Вели-
кий М. М., доктор біол. наук, професор, завідувач відділу 
вітамінів і коензимів (Інститут біохімії імені О. В. Пал-
ладіна НАН України). Опоненти: Бондаренко Л. Б., док-
тор біол. наук, головний науковий співробітник відділу 
токсикології (ДУ «Інститут фармакології та токсикології 
НАМН України»); Натрус Л. В., доктор мед. наук, про-
фесор, директор НДІ експериментальної та клінічної 
медицини (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця). (87/1)

Ткаченко Оксана Василівна, старший лаборант кафе-
дри географії Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка: «Морфологія личинок 
безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) фауни України» 
(03.00.08 – зоологія). Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоо-
логії імені І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий 
керівник – Пєсков В. М., кандидат біол. наук, в. о. завіду-
вача відділу зоології (Національний науково-природничий 
музей НАН України). Опоненти: Морозов-Леонов С. Ю., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник відділу 
еволюційно-генетичних основ систематики (Інститут зоо-
логії імені І. І. Шмальгаузена НАН України); Смірнов Н. А., 
кандидат біол. наук, провідний науковий співробітник 
науково-експозиційного відділу природи (Чернівецький 
обласний краєзнавчий музей). (94/1)
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Юхименко Юлія Станіславівна, молодший науковий 
співробітник відділу інтродукції та акліматизації рослин 
Криворізького ботанічного саду НАН України: «Біоеколо-
гічні особливості видів роду Crataegus L. при інтродук-
ції в умовах Правобережного степового Придніпров’я» 
(03.00.05 – ботаніка). Спецрада Д 26.215.01 у Національ-
ному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України 
(01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1; тел. (044) 285-41-
05). Науковий керівник – Коршиков І. І., доктор біол. наук, 
професор, директор (Криворізький ботанічний сад НАН 
України). Опоненти: Булах П. Є., доктор біол. наук, стар-
ший науковий співробітник, провідний науковий співро-
бітник відділу ландшафтного будівництва (Національний 
ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України); Шеве-
ра М. В., кандидат біол. наук, старший науковий співробіт-
ник, провідний науковий співробітник відділу систематики 
і флористики судинних рослин (Інститут ботаніки імені 
М. Г. Холодного НАН України). (96/1)

Трохимчук Тетяна Юріївна, науковий співробітник лабо-
раторії імунохімії ПрАТ НВК «Діапроф-Мед»: «Діагностика 
ВІЛ-інфекції та визначення антивірусної активності пре-
паратів розробленою імуноферментною тест-системою» 
(03.00.06 – вірусологія). Спецрада Д 26.233.01 в Інституті 
мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН Укра-
їни (03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154; тел. 
(044) 526-11-79). Науковий керівник – Співак М. Я., доктор 
біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України, за-
відувач відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів 
(Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного 
НАН України). Опоненти: Бучацький Л. П., доктор біол. наук, 
професор, провідний науковий співробітник (ННЦ «Інститут 
біології та медицини» Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка); Щербінська А. М., доктор 
мед. наук, професор, заслужений діяч науки та техніки 
України, завідувач відділу ВІЛ та ВІЛ-асоційованих інфек-
цій (ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені 
Л. В. Громашевського НАМН України»). (158/1)

Шевченко Марія Василівна, провідний інженер відді-
лу мікології Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН 
України: «Афілофороїдні гриби Ічнянського національ-
ного природного парку» (03.00.21 – мікологія). Спецра-
да Д 26.211.01 в Інституті ботаніки імені М. Г. Холодного 
НАН України (01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел. 
234-40-41). Науковий керівник – Гелюта В. П., доктор 
біол. наук, професор, завідувач відділу мікології (Інститут 
ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). Опоненти: 
Фоміна М. О., доктор біол. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник відділу фізіо-
логії промислових мікроорганізмів (Інститут мікробіології 
і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України); Литви-
ненко Ю. І., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри 
загальної біології та екології (Сумський державний педа-
гогічний університет імені А. С. Макаренка). (350/1)

Щербакова Юлія Володимирівна, судовий експерт 
сектору адміністрування автоматизованої інформацій-
но-пошукової системи відділу обліку генетичних ознак 
людини лабораторії біологічних досліджень та обліків 
Державного науково-дослідного експертно-криміналіс-
тичного центру МВС: «Оперкулятні дискоміцети родини 
Pyronemataceae Полонинсько-Чорногірських Карпат» 
(03.00.21 – мікологія). Спецрада Д 26.211.01 в Інститу-
ті ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України (01004, 
м. Київ, вул. Терещенківська, 2; тел. 234-40-41). Науко-
вий керівник – Джаган В. В., кандидат біол. наук, доцент, 
доцент кафедри біології рослин (ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Курченко І. М., доктор біол. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 
фізіології та систематики мікроміцетів (Інститут мікро- 
біології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН Укра-
їни); Круподьорова Т. А., кандидат біол. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
лабораторії екстракції рослинної сировини та біоконверсії 
(ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН Укра-
їни»). (351/1)

Конуп Анастасія Ігорівна, науковий співробітник лабо-
раторії вірусології і мікробіології ННЦ «Інститут виногра-
дарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України: 
«Діагностика вірусних хвороб винограду при створен-
ні сертифікованого безвірусного садивного матеріалу» 
(06.01.11 – фітопатологія). Спецрада Д 26.004.02 у Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборо-
ни, 15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Міл-
кус Б. Н., доктор біол. наук, професор, професор кафедри 
захисту, генетики і селекції рослин (Одеський держав-
ний аграрний університет). Опоненти: Слюсаренко О. М., 
доктор біол. наук, професор, директор ботанічного саду 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечнико-
ва); Гринчук К. В., кандидат біол. наук, доцент кафедри 
молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки (Націо-
нальний університет біоресурсів і природокористування 
України). (461/1)

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Зеленко Юрій Михайлович, тимчасово не працює: 

«Прогнозування нафтогазогенераційного потенціалу 
палеозойського осадового комплексу південно-східної 
частини ДДЗ за геолого-геофізичними даними для пошу-
ків перспективних об’єктів на вуглеводні» (04.00.22 – гео-
фізика – геологічні науки). Спецрада Д 26.001.42 у Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка 
МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Карпенко О. М., 
доктор геол. наук, професор, завідувач кафедри геології 
нафти і газу (ННІ «Інститут геології» Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
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Федоришин Д. Д., доктор геол. наук, професор, завідувач 
кафедри нафтогазової геофізики (Івано-Франківський на-
ціональний технічний університет нафти і газу); Бондарен-
ко М. С., кандидат геол. наук, старший науковий співробіт-
ник (Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України). 
(163/1)

Шураєв Ігор Миколайович, в. о. вченого секретаря ДНУ 
«Центр проблем морської геології, геоекології та осадо-
вого рудоутворення НАН України»: «Палеоген-неогенові 
відклади кримського континентального схилу» (04.00.10 – 
геологія океанів і морів). Спецрада Д 26.162.04 в Інституті 
геологічних наук НАН України (01601, м. Київ, вул. Олеся 
Гончара, 55-б; тел. (044) 486-94-46). Науковий керівник – 
Шнюков Є. Ф., доктор геол.-мін. наук, професор, акаде-
мік НАН України, радник при дирекції, завідувач відділу 
проблем геології моря та осадочного рудоутворення (ДНУ 
«Центр проблем морської геології, геоекології та осадо-
вого рудоутворення НАН України»). Опоненти: Янко В. В., 
доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач кафедри 
загальної та морської геології (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова); Насєдкін Є. І., кандидат 
геол. наук, провідний науковий співробітник сектору проб-
лем навколишнього середовища (Науково-організаційний 
відділ Президії НАН України). (305/1)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Хильченко Тетяна Валентинівна, аспірант Житомир-

ського державного технологічного університету: «Вдо-
сконалений МЕМС гравіметр автоматизованої авіаційної 
гравіметричної системи» (05.11.01 – прилади та методи 
вимірювання механічних величин). Спецрада Д 41.113.01 
в Одеській державній академії технічного регулювання 
та якості МОН України (65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 
15; тел. (048) 726-68-92). Науковий керівник – Безвесіль-
на О. М., доктор тех. наук, заслужений діяч науки і техніки 
України, професор кафедри приладобудування (Націо-
нальний технічний університет України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України). 
Опоненти: Квасніков В. П., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 
систем та технологій (Національний авіаційний універси-
тет МОН України); Тихан М. О., доктор тех. наук, доцент 
кафедри приладів точної механіки (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка» МОН України). (2/1)

Поварчук Дмитро Дмитрович, інженер кафедри комп’ю-
терних систем і мереж Івано-Франківського національ-
ного технічного університету нафти і газу: «Розроблен-
ня математичної моделі та синтез автоматичної системи 
керування процесом двоступеневої сепарації нафти» 
(05.13.07 – автоматизація процесів керування). Спецрада 
Д 20.052.03 в Івано-Франківському національному техніч-
ному університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Іва-
но-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 54-72-66). 

Науковий керівник – Горбійчук М. І., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж 
(Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу). Опоненти: Купін А. І., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж 
(Криворізький національний університет); Шоловій Ю. П., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри механіки та 
автоматизації машинобудування (Національний універси-
тет «Львівська політехніка»). (10/1)

Дмитроца Леся Павлівна, асистент кафедри комп’ю-
терних наук Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя: «Моделі, методи та інфор-
маційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом» 
(05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада К 58.052.06 
у Тернопільському національному технічному університеті 
імені Івана Пулюя МОН України (46001, м. Тернопіль, вул. 
Руська, 56; тел. (0352) 52-41-51). Науковий керівник – 
Приймак М. В., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри комп’ютерних наук (Тернопільський національ-
ний технічний університет імені Івана Пулюя). Опонен-
ти: Антощук С. Г., доктор тех. наук, професор, директор 
Інституту комп’ютерних систем (Одеський національний 
політехнічний університет); Бойко І. Ф., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри електроніки (Національний 
авіаційний університет). (11/1)

Кириченко Олена Василівна, старший викладач кафе-
дри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної 
справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі»: «Формування асортименту та комплексне 
оцінювання якості геотекстильних нетканих матеріалів» 
(05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів). 
Спецрада К 35.840.02 у Львівському торговельно-еконо-
мічному університеті Центральної спілки споживчих това-
риств України (79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 
10; тел. (032) 275-65-50, 295-85-51). Науковий керівник – 
Пелик Л. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафе-
дри товарознавства та технології непродовольчих товарів 
(Львівський торговельно-економічний університет). Опо-
ненти: Супрун Н. П., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних 
матеріалів (Київський національний університет техноло-
гій та дизайну МОН України); Пахолюк О. В., кандидат тех. 
наук, доцент, в. о. завідувача кафедри товарознавства та 
експертизи в митній справі (Луцький національний техніч-
ний університет МОН України). (16/1)

Уіссам Будіба, аспірант кафедри електротехніки та 
мехатроніки Національного аерокосмічного університету 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-
тут»: «Функціонально стійка система стабілізації та орієн-
тації малогабаритного безпілотного літального апарату» 
(05.13.03 – системи та процеси керування). Спецрада Д 
64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті 
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імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інсти-
тут» МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; 
тел. (057) 315-10-56). Науковий керівник – Фірсов С. М., 
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри електротех-
ніки та мехатроніки (Національний аерокосмічний універ-
ситет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»). Опоненти: Успенський В. Б., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри систем і процесів управління 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут» МОН України); Казак В. М., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри автоматизації та 
енергоменеджменту (Національний авіаційний університет 
МОН України). (21/1)

Фалик Тарас Сергійович, аспірант кафедри технології 
органічних продуктів Національного університету «Львів-
ська політехніка»: «Екологічні проблеми крафтових пиво-
варень та способи їх вирішення» (21.06.01 – екологічна 
безпека). Спецрада К 35.052.22 у Національному універси-
теті «Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-32-18). Науковий керів-
ник – Шевчук Л. І., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри технології органічних продуктів (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опо-
ненти: Полутренко М. С., доктор тех. наук, професор, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
завідувач кафедри хімії (Івано-Франківський національ-
ний технічний університет нафти і газу МОН України); 
Леськів Г. З., кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача 
кафедри менеджменту (Львівський державний універси-
тет внутрішніх справ МВС України). (22/1)

Семенів Роксолана Михайлівна, аспірант кафедри 
будівельного виробництва Інституту будівництва та інже-
нерії довкілля Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Модифікування керамічної цегли та буді-
вельного розчину зовнішніх стін будівель та споруд для 
підвищення їх експлуатаційної надійності» (05.23.05 – 
будівельні матеріали та вироби). Спецрада Д 35.052.17 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-26-50). Науковий керівник – Кропивницька Т. П., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри будівельного вироб-
ництва (Інститут будівництва та інженерії довкілля На-
ціонального університету «Львівська політехніка»). Опо-
ненти: Сторчай Н. С., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри «Технології будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій» (ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури»); Борзяк О. С., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри «Будівельні матеріали, кон-
струкції та споруди» (Український державний університет 
залізничного транспорту). (30/1)

Северін Віталій Віталійович, асистент кафедри теорії та 
устрою судна Національного університету «Одеська мор-

ська академія»: «Розробка способу оцінки залежності без-
пеки судноводіння від точності проводки судна стислим 
маршрутом» (05.22.13 – навігація та управління рухом). 
Спецрада Д 41.106.01 у Національному університеті 
«Одеська морська академія» МОН України (65029, м. Оде-
са, вул. Дідріхсона, 8; тел. (048) 793-16-72). Науковий 
керівник – Ворохобін І. І., кандидат тех. наук, доцент, декан 
факультету морських перевезень і технологій (Національ-
ний університет «Одеська морська академія»). Опоненти: 
Федорович О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційних управляючих систем (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»); Товстокорий О. М., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри управління 
судном та безпеки життєдіяльності на морі (Херсонська 
державна морська академія). (35/1)

Бінкевич Тарас Володимирович, аспірант кафедри 
електроенергетики та систем управління Національного 
університету «Львівська політехніка»: «Надійність систем 
грозозахисту повітряних ліній електропересилання з вра-
хуванням впливу випадкових факторів» (05.14.02 – елек-
тричні станції, мережі і системи). Спецрада Д 35.052.02 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-26-01). Науковий керівник – Журахівський А. В., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри електроенер-
гетики та систем управління (Національний університет 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Лежнюк П. Д., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри електричних стан-
цій та систем (Вінницький національний технічний універ-
ситет); Саравас В. Є., кандидат тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри електротехнічних комплексів та систем (При-
азовський державний технічний університет). (50/1)

Борецький Тарас Романович, асистент кафедри безпе-
ки інформаційних технологій Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Розробка та реалізація методів 
обчислення елементарних функцій на основі програмних 
та апаратних засобів» (05.13.05 – комп’ютерні системи та 
компоненти). Спецрада Д 35.052.08 у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» МОН України (79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-23-98). Науко-
вий керівник – Мороз Л. В., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри безпеки інформаційних технологій 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України). Опоненти: Яцків В. В., доктор тех. наук, доцент, 
завідувач кафедри кібербезпеки (Тернопільський на-
ціональний економічний університет МОН України); Гри-
га В. М., кандидат тех. наук, доцент кафедри комп’ютерної 
інженерії та електроніки (Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника МОН України). (55/1)

Білошицький Едуард Васильович, головний інженер 
Проектно-конструкторського технологічного бюро з про-
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ектування і модернізації рухомого складу, колії та штучних 
споруд Дніпропетровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лаза-
ряна: «Удосконалення функціонування систем опалення 
та вентиляції пасажирських вагонів» (05.22.07 – рухомий 
склад залізниць та тяга поїздів). Спецрада Д 08.820.02 у 
Дніпропетровському національному університеті заліз-
ничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна 
МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 
776-59-47). Науковий керівник – Мямлін С. В., доктор тех. 
наук, професор, професор, перший заступник директора 
(Науково-дослідний та дослідно-технологічний інститут 
залізничного транспорту ПАТ «Укрзалізниця»). Опоненти: 
Фалендиш А. П., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри «Теплотехніка та теплові двигуни» (Український 
державний університет залізничного транспорту); Іщен-
ко В. М., кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
«Вагони та вагонне господарство» (Київський інститут 
залізничного транспорту Державного університету інфра-
структури та технологій). (64/1)

Задунай Олексій Сергійович, начальник центру дослід-
ного виробництва Державного НДІ спеціального зв’язку 
та захисту інформації: «Наукові засади підвищення ефек-
тивності забезпечення екологічної безпеки мокрих схо-
вищ відпрацьованого ядерного пального водо-водяних 
енергетичних реакторів» (21.06.01 – екологічна безпека). 
Спецрада Д 26.880.01 у Державній екологічній академії 
післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 
206-31-31). Науковий керівник – Азаров С. І., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу дослідницького ядерного реактора 
(Інститут ядерних досліджень НАН України). Опоненти: 
Ващенко В. М., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки, професор кафедри екологічного моніто-
рингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій (ДЗ 
«Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління»); Маджд С. М., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри екології (ННІ екологічної безпеки Націо-
нального авіаційного університету). (78/1)

Литвин Олександр Олександрович, асистент кафедри 
автомобільного транспорту та галузевого машинобудуван-
ня Чернігівського національного технологічного універ-
ситету: «Підвищення ефективності двостороннього шлі-
фування торців деталей різних діаметрів зі схрещеними 
осями кругів та деталей» (05.03.01 – процеси механічної 
обробки, верстати та інструменти). Спецрада К 79.051.02 у 
Чернігівському національному технологічному університе-
ті МОН України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 
(0462) 66-51-03). Науковий керівник – Кальченко В. В., 
доктор тех. наук, професор, проректор з науково-педаго-
гічної роботи (Чернігівський національний технологічний 

університет). Опоненти: Пермяков О. А., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри технології машинобудуван-
ня та металорізальних верстатів (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»); Музич-
ка Д. Г., кандидат тех. наук, доцент кафедри технології 
машинобудування (Дніпровський державний технічний 
університет, м. Кам’янське). (81/1)

Ніколайчук Юрій Володимирович, старший викладач 
кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки життє-
діяльності та автосправи ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», м. Слов’янськ: «Розроблення 
теоретичних основ використання показника температури 
займання в якості експрес-оцінки марочної належності 
вугілля» (05.17.07 – хімічна технологія палива та палив-
но-мастильних матеріалів). Спецрада Д 08.084.05 у На-
ціональній металургійній академії України МОН України 
(49600, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4; тел. (056) 745-31-
56). Науковий керівник – Мірошниченко Д. В., доктор тех. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри 
технологій переробки нафти, газу та твердого палива 
(Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут»). Опоненти: Малий Є. І., доктор тех. 
наук, доцент, професор кафедри металургійного палива 
та вогнетривів (Національна металургійна академія Укра-
їни); Збиковський Є. І., кандидат тех. наук, доцент, за-
відувач кафедри хімічних технологій (ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет», м. Покровськ). 
(82/1)

Зелінський Григорій Юрійович, асистент кафедри 
комп’ютерних наук та технологій Київського національ-
ного університету технологій та дизайну: «Удосконалення 
технології раціонального використання листових матеріа-
лів при розкрої на деталі низу взуття» (05.18.18 – техноло-
гія взуття, шкіряних виробів і хутра). Спецрада Д 26.102.03 
у Київському національному університеті технологій та 
дизайну МОН України (01101, м. Київ, вул. Немировича-
Данченка, 2; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Чупринка В. І., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри комп’ютерних наук та технологій (Київський на-
ціональний університет технологій та дизайну). Опоненти: 
Козарь О. П., доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри 
легкої промисловості і професійної освіти (Мукачівський 
державний університет); Щуцька Г. В., кандидат тех. наук, 
доцент, директор (ДВНЗ «Київський коледж легкої про-
мисловості» МОН України). (88/1)

Терещенко Антон Ігорович, аспірант з відривом від 
виробництва поза державним замовленням Державного 
університету телекомунікацій: «Інформаційні техноло-
гії забезпечення якості продукції на етапі проектування 
при процесному підході до менеджменту якості підпри-
ємств» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада 
Д 26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій 
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МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. 
(044) 249-25-88). Науковий керівник – Курченко О. А., 
кандидат тех. наук, доцент, завідувач кафедри управлін-
ня інформаційною та кібернетичною безпекою (Держав-
ний університет телекомунікацій МОН України). Опонен-
ти: Корнієнко Б. Я., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри автоматики та управління в технічних системах 
(Національний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
МОН України); Зюбіна Р. В., кандидат тех. наук, асистент 
кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН 
України). (102/1)

Лемішка Ігор Анатолійович, асистент кафедри при-
кладного матеріалознавства та обробки матеріалів Націо-
нального університету «Львівська політехніка»: «Оптиміза-
ція параметрів мікроструктури і властивостей композицій-
них матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних 
технологій» (05.02.01 – матеріалознавство). Спецрада К 
32.075.02 у Луцькому національному технічному універси-
теті МОН України (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75; тел. 
(0332) 74-61-03). Науковий керівник – Дурягіна З. А., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри прикладного 
матеріалознавства та обробки матеріалів (Національний 
університет «Львівська політехніка» МОН України). Опо-
ненти: Погрелюк І. М., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу № 15 високотемпературної 
міцності конструкційних матеріалів у газових і рідкоме-
талевих середовищах (Фізико-механічний інститут імені 
Г. В. Карпенка НАН України); Крамар Г. М., кандидат тех. 
наук, доцент, заступник завідувача кафедри будівельної 
механіки, вчений секретар вченої ради (Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя 
МОН України). (106/1)

Івіцька Дар’я Костянтинівна, директор з маркетингу 
ТОВ «РА-ГАРМОНІЯ»: «Вдосконалення електроємніс-
ного методу контролю для дефектоскопії матеріалів» 
(05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин). 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 – Баженов В. Г., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри приладів і систем неруйнівного 
контролю (Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»). Опоненти: Сучков Г. М., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерних та радіоелектронних 
систем контролю та діагностики (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»); Мон-
ченко О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
біокібернетики та аерокосмічної медицини (Національний 
авіаційний університет). (108/1)

Козіс Кристина Вікторівна, провідний інженер ДП 
«Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля»: 
«Інформаційні візуально-аналітичні технології розроб-
ки і контролю теплозахисних покриттів твердопаливних 
ракетних двигунів» (05.13.06 – інформаційні технології). 
Спецрада К 08.051.01 у Дніпровському національному уні-
верситеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-01). Науковий 
керівник – Манько Т. А., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри технології виробництва (Дніпровський на-
ціональний університет імені Олеся Гончара). Опоненти: 
Мороз Б. І., доктор тех. наук, професор, професор кафе-
дри програмного забезпечення комп’ютерних систем (На-
ціональний технічний університет «Дніпровська політехні-
ка»); Гнатушенко В. В., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри інформаційних технологій і систем (Національна 
металургійна академія України). (112/1)

Аргат Роман Григорович, старший викладач кафе-
дри технології машинобудування Кременчуцького націо-
нального університету імені Михайла Остроградського: 
«Удосконалення технології виготовлення циліндричних 
деталей витягуванням з поетапним розтягуванням флан-
ця заготовки з гофрами» (05.03.05 – процеси та машини 
обробки тиском). Спецрада Д 45.052.06 у Кременчуцько-
му національному університеті імені Михайла Остроград-
ського МОН України (39600, м. Кременчук, вул. Першо-
травнева, 20; тел. (05366) 3-60-00). Науковий керівник – 
Пузир Р. Г., доктор тех. наук, доцент, доцент кафедри тех-
нології машинобудування (Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського МОН Украї-
ни). Опоненти: Фролов Є. А., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри технології машинобудування (Пол-
тавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка МОН України); Плєснецов Ю. О., кандидат тех. 
наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
обробки металів тиском (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут» МОН України). 
(113/1)

Савченко Юрій Володимирович, старший викладач 
кафедри технології машинобудування та матеріалознав-
ства Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка»: «Удосконалення процесів ударно-хвильо-
вої регенерації твердих сплавів» (05.03.05 – процеси та 
машини обробки тиском). Спецрада Д 45.052.06 у Кре-
менчуцькому національному університеті імені Михай-
ла Остроградського МОН України (39600, м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-60-00). Науковий 
керівник – Драгобецький В. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри технології машинобудування 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського МОН України). Опоненти: Фролов Є. А., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології 
машинобудування (Полтавський національний технічний 
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університет імені Юрія Кондратюка МОН України); Федо-
тьєв А. М., кандидат тех. наук, доцент, начальник відділу 
інновацій (ТОВ «Броварський алюмінієвий завод»). (114/1)

Чернова Ірина Олександрівна, аспірант кафедри від-
новлювальної енергетики та транспортних електричних 
систем і комплексів Вінницького національного техніч-
ного університету: «Методи синтезу та ідентифікації 
еквівалентних математичних моделей багатовимірних 
динамічних об’єктів» (01.05.02 – математичне моделю-
вання та обчислювальні методи). Спецрада Д 05.052.01 у 
Вінницькому національному технічному університеті МОН 
України (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. 
(0432) 56-08-48). Науковий керівник – Мокін Б. І., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри відновлювальної 
енергетики та транспортних електричних систем і комп-
лексів (Вінницький національний технічний університет). 
Опоненти: Данилов В. Я., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри математичних методів системного 
аналізу ННК «ІПСА» (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»); Усов А. В., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри вищої математики та моделювання сис-
тем (Одеський національний політехнічний університет). 
(129/1)

Сабокар Олег Сергійович, аспірант кафедри фізики 
Харківського національного автомобільно-дорожньо-
го університету: «Удосконалення магнітно-імпульсного 
обладнання для технологій ремонту транспортних засо-
бів» (05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних 
полів). Спецрада Д 64.050.08 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 
706-32-13). Науковий керівник – Чаплигін Є. О., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри фізики (Харківський 
національний автомобільно-дорожній університет). Опо-
ненти: Пєтков О. О., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, професор кафедри інженерної електрофі-
зики (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»); Богуславський Л. З., кандидат 
тех. наук, доцент, завідувач відділу імпульсних електро-
технічних систем (Інститут імпульсних процесів і техноло-
гій НАН України). (131/1)

Василевський Володимир Валентинович, фахівець І 
категорії (інженер) кафедри електричних та електронних 
апаратів Запорізького національного технічного універ-
ситету: «Прогнозування строку служби силового транс-
форматора за допомогою комплексної моделі технічного 
стану целюлозної ізоляції» (05.09.01 – електричні машини 
й апарати). Спецрада Д 64.050.08 у Національному техніч-
ному університеті «Харківський політехнічний інститут» 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. 
(057) 706-32-23). Науковий керівник – Поляков М. О., кан-

дидат тех. наук, доцент, професор кафедри електричних 
та електронних апаратів (Запорізький національний тех-
нічний університет). Опоненти: Петрушин В. С., доктор 
тех. наук, професор, професор кафедри електричних 
машин (Одеський національний політехнічний універси-
тет); Прус В. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри електричних машин та апаратів (Кременчуцький на-
ціональний університет імені Михайла Остроградського). 
(132/1)

Калінчик Віталій Васильович, асистент кафедри охо-
рони праці, промислової та цивільної безпеки Національ-
ного технічного університету України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Планування 
профілактичних заходів на основі моніторингу фізичних 
факторів виробничого середовища» (05.26.01 – охоро-
на праці). Спецрада К 26.802.01 у ДУ «Національний НДІ 
промислової безпеки та охорони праці» Держслужби 
України з питань праці та НАН України (04060, м. Київ, 
вул. Вавілових, 13; тел. 440-02-03). Науковий керівник – 
Ткачук К. Н., доктор тех. наук, професор, старший науко-
вий співробітник (ДУ «Національний НДІ промислової 
безпеки та охорони праці»). Опоненти: Лапшин О. О., 
доктор тех. наук, доцент, професор кафедри охорони 
праці та цивільної безпеки (Криворізький національний 
університет МОН України); Євтушенко О. В., кандидат 
тех. наук, доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та 
охорони праці (Національний університет харчових тех-
нологій МОН України). (133/1)

Ткаченко Олександр Олегович, молодший науко-
вий співробітник ДУ «Інститут технічних проблем маг-
нетизму НАН України»: «Магнітне поле високовольтних 
кабельних ліній при двосторонньому заземленні екранів 
кабелів» (05.09.05 – теоретична електротехніка). Спец-
рада Д 64.050.17 у Національному технічному універси-
теті «Харківський політехнічний інститут» МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-
56). Науковий керівник – Розов В. Ю., доктор тех. наук, 
член-кореспондент НАН України, старший науковий спів-
робітник (ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН 
України»). Опоненти: Васецький Ю. М., доктор тех. наук, 
професор, провідний науковий співробітник відділу тео-
ретичної електротехніки (Інститут електродинаміки НАН 
України); Болюх В. Ф., доктор тех. наук, професор, про-
фесор кафедри загальної електротехніки (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут»). (134/1)

Носова Яна Віталіївна, асистент кафедри біомедичної 
інженерії Харківського національного університету радіо-
електроніки: «Методи та засоби визначення респіраторно-
ольфакторних порушень» (05.11.17 – біологічні та медич-
ні прилади і системи). Спецрада Д 64.050.17 у Національ-
ному технічному університеті «Харківський політехнічний 
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інститут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 
2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник – Аврунін О. Г., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри біомедич-
ної інженерії (Харківський національний університет раді-
оелектроніки). Опоненти: Павлов С. В., доктор тех. наук, 
професор, проректор з наукової роботи (Вінницький на-
ціональний технічний університет); Філатова Г. Є., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри обчислювальної тех-
ніки та програмування (Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут»). (135/1)

Манічева Наталя Віталіївна, доцент кафедри загаль-
ної та медичної фізики ННІ медичної інженерії Одеського 
національного політехнічного університету: «Струмин-
ні акустичні випромінювачі для біомедичної апаратури» 
(05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи). Спец-
рада Д 26.002.19 у Національному технічному університе-
ті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемо-
ги, 37; тел. (044) 236-79-89). Науковий керівник – Дудзін-
ський Ю. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної та медичної фізики ННІ медичної інже-
нерії (Одеський національний політехнічний університет). 
Опоненти: Злепко С. М., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри біомедичної інженерії (Вінницький націо-
нальний технічний університет); Аврунін О. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії 
(Харківський національний університет радіоелектроніки). 
(139/1)

Рачок Віталій Вікторович, інженер І категорії та асис-
тент по сумісництву кафедри машин і апаратів харчових 
та фармацевтичних виробництв Національного універ-
ситету харчових технологій: «Наукові та технічні аспекти 
ефективного замішування дріжджового тіста в тістомі-
сильних машинах безперервної дії» (05.18.12 – процеси та 
обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтич-
них 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). 
Науковий керівник – Теличкун В. І., кандидат тех. наук, 
професор, професор кафедри машин і апаратів харчових 
та фармацевтичних виробництв (Національний універси-
тет харчових технологій МОН України). Опоненти: Стад-
ник І. Я., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
обладнання харчових технологій (Тернопільський націо-
нальний технічний університет імені Івана Пулюя МОН 
України); Василів В. П., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України МОН України). (141/1)

Іванчук Василь Вікторович, тимчасово не працює: 
«Автоматизація процесу брагоректифікації у спиртовому 
виробництві» (05.13.07 – автоматизація процесів керуван-

ня). Спецрада Д 20.052.03 в Івано-Франківському націо-
нальному технічному університеті нафти і газу МОН Укра-
їни (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. 
(0342) 54-72-66). Науковий керівник – Древецький В. В., 
доктор тех. наук, професор кафедри автоматизації, елек-
тротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування). Опоненти: Рудакова Г. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технічної кібернетики 
(Херсонський національний технічний університет); Суз-
даль В. С., доктор тех. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач лабораторії пристроїв для детектування 
іонізуючого випромінювання (Інститут сцинтиляційних 
матеріалів НАН України). (150/1)

Бозбєй Людмила Сергіївна, молодший науковий спів-
робітник НВК «Відновлювані джерела енергії та ресурсоз-
берігаючі технології» ННЦ «Харківський фізико-технічний 
інститут»: «Вдосконалення процесу вакуумно-дугового 
переплаву сталі шляхом використання конвективної струк-
тури з вільними межами» (05.14.06 – технічна теплофізика 
та промислова теплоенергетика). Спецрада Д 64.180.02 в 
Інституті проблем машинобудування імені А. М. Підгорного 
НАН України (61046, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10; тел. 
(0572) 94-55-14). Науковий керівник – Костіков А. О., доктор 
тех. наук, член-кореспондент НАН України, заступник дирек-
тора з наукової роботи (Інститут проблем машинобудування 
імені А. М. Підгорного НАН України). Опоненти: Гакал П. Г., 
доктор тех. наук, доцент, завідувач кафедри аерокосмічної 
теплотехніки (Національний аерокосмічний університет іме-
ні М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут» МОН 
України); Кошельнік О. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій (На-
ціональний технічний університет «Харківський політехніч-
ний інститут» МОН України). (165/1)

Деркач Олег Леонідович, асистент кафедри зварю-
вального виробництва та автоматизованого проектування 
будівельних конструкцій Чернігівського національного 
технологічного університету: «Демпфірування нестаціо-
нарних коливань електров’язкопружних елементів ком-
позитних конструкцій» (05.02.09 – динаміка та міцність 
машин). Спецрада Д 26.241.01 в Інституті проблем міцнос-
ті імені Г. С. Писаренка НАН України (01014, м. Київ, вул. 
Тимірязевська, 2; тел. (044) 285-16-87). Науковий керів-
ник – Савченко О. В., доктор тех. наук, доцент, завідувач 
кафедри промислового і цивільного будівництва (Черні-
гівський національний технологічний університет). Опо-
ненти: Львов Г. І., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри динаміки та міцності машин (Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут»); 
Круц В. О., кандидат тех. наук, старший науковий співро-
бітник відділу коливань та вібраційної надійності (Інсти-
тут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України). 
(177/1)
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Клевцов Сергій Валерійович, директор ПП «Інженерні 
технології та розробки», асистент кафедри атомних елек-
тричних станцій і інженерної теплофізики Національного 
технічного університету України «Київський політехніч-
ний інститут імені Ігоря Сікорського» за сумісництвом: 
«Методологія оцінки запасів безпеки атомних електричних 
станцій» (05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки). 
Спецрада Д 41.052.04 в Одеському національному полі-
технічному університеті МОН України (65044, м. Одеса, 
просп. Шевченка, 1; тел. (048) 705-84-03). Науковий керів-
ник – Письменний Є. М., доктор тех. наук, професор, декан 
теплоенергетичного факультету (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»). Опоненти: Комаров Ю. О., доктор тех. 
наук, провідний інженер відділу теплотехнічних процесів і 
аварійних режимів (ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК 
«Енергоатом»); Печериця О. В., кандидат тех. наук, перший 
заступник директора (ДП «Державний науково-технічний 
центр з ядерної та радіаційної безпеки»). (203/1)

Сватюк Наталія Іванівна, провідний інженер Інституту 
електронної фізики НАН України: «Радіоекологічний моні-
торинг гірських районів Закарпаття: вплив просторових та 
сезонних факторів на нуклідний склад об’єктів довкілля» 
(21.06.01 – екологічна безпека – технічні науки). Спецрада 
Д 27.201.01 в Інституті проблем безпеки атомних електро-
станцій НАН України (07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а; 
тел. (04593) 5-10-44). Науковий керівник – Маслюк В. Т., 
доктор фіз.-мат. наук, завідувач відділу фотоядерних про-
цесів (Інститут електронної фізики НАН України). Опоненти: 
Бондарьков М. Д., доктор тех. наук, генеральний директор 
(ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпе-
ки, радіоактивних відходів та радіоекології»); Дрозд І. П., 
доктор біол. наук, провідний науковий співробітник відді-
лу радіобіології та радіоекології (Інститут ядерних дослі-
джень НАН України). (204/1)

Шейченко Роман Ігорович, головний конструктор про-
екту ТОВ «Науково-інженерний центр керуючої компанії 
«РейлТрансХолдинг»: «Забезпечення міцності тонко-
стінних конструкцій із підвищеними технічними харак-
теристиками» (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 керівник – Ткачук М. А., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри теорії і систем автоматизованого 
проектування механізмів і машин (Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут»). Опо-
ненти: Гриньов В. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри будівельної механіки (Харківський національний 
університет будівництва та архітектури); Дейнека А. В., 
кандидат тех. наук, старший викладач кафедри загальної 
механіки і динаміки машин (Сумський державний універ-
ситет). (222/1)

Деренговський Валерій Володимирович, молодший 
науковий співробітник відділення проектування об’єктів 
з радіаційно-ядерними технологіями Інституту проблем 
безпеки атомних електростанцій НАН України: «Удоско-
налений метод багатокритеріального аналізу екологічної 
безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями» 
(21.06.01 – екологічна безпека – технічні науки). Спецрада 
Д 27.201.01 в Інституті проблем безпеки атомних електро-
станцій НАН України (07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 
36-а; тел. (04593) 5-10-44). Науковий керівник – Носов-
ський А. В., доктор тех. наук, член-кореспондент НАН Укра-
їни, директор (Інститут проблем безпеки атомних електро-
станцій НАН України). Опоненти: Бондарьков М. Д., доктор 
тех. наук, генеральний директор (ДНДУ «Чорнобильський 
центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів 
та радіоекології»); Комаров Ю. О., доктор тех. наук, стар-
ший викладач кафедри АЕС (Одеський національний полі-
технічний університет). (232/1)

Баранов Ігор Олегович, старший викладач кафедри 
логістичного управління та безпеки руху на транспор-
ті Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля: «Підвищення ефективності транспор-
тування висококонцентрованого водовугільного пали-
ва в гідротранспортних системах промислових підпри-
ємств» (05.22.12 – промисловий транспорт). Спецрада Д 
08.820.01 у Дніпропетровському національному універси-
теті залізничного транспорту імені академіка Всеволода 
Лазаряна МОН України (49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 
2; тел. (056) 373-15-63). Науковий керівник – Чернецька- 
Білецька Н. Б., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри логістичного управління та безпеки руху на тран-
спорті (Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля). Опоненти: Турпак С. М., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри транспортних техно-
логій (Запорізький національний технічний університет); 
Семененко Є. В., доктор тех. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу проблем шахтних енерге-
тичних комплексів (Інститут геотехнічної механіки імені 
М. С. Полякова НАН України). (240/1)

Матвієнко Сергій Миколайович, завідувач лаборато-
рії кафедри виробництва приладів Національного тех-
нічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»: «Вдосконалення мето-
ду визначення складу речовин за їх теплопровідністю» 
(05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин). 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). Науко-
вий керівник – Вислоух С. П., кандидат тех. наук, доцент 
кафедри виробництва приладів (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Ванкевич П. І., док-
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тор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник 
Наукового центру сухопутних військ (Національна акаде-
мія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного); 
Зайцева О. О., кандидат тех. наук, заступник начальника 
науково-виробничого відділу вимірювань температури, 
кількості теплоти та витрати рідин (ДП «Всеукраїнський 
державний науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» 
Мінекономіки України). (241/1)

Савченко Анатолій Вікторович, молодший науковий 
співробітник кафедри двигунів внутрішнього згорян-
ня Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»: «Вибір та обґрунтування пара-
метрів дизеля при його роботі на водопаливній емульсії» 
(05.05.03 – двигуни та енергетичні установки). Спецрада Д 
64.050.13 у Національному технічному університеті «Хар-
ківський політехнічний інститут» МОН України (61002, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 706-66-56). Науко-
вий керівник – Марченко А. П., доктор тех. наук, профе-
сор, проректор з наукової роботи (Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут»). 
Опоненти: Полив’янчук А. П., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри інженерної екології міст (Харківський 
національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова); Кондратенко О. М., кандидат тех. наук, 
доцент кафедри прикладної механіки та технологій захис-
ту навколишнього середовища (Національний університет 
цивільного захисту України). (274/1)

Мордвінцева Ірина Олександрівна, молодший науко-
вий співробітник кафедри двигунів внутрішнього згоряння 
Національного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут»: «Моделювання в САПР нестаціонар-
них термічних навантажень та ресурсної міцності поршнів 
швидкохідних дизелів» (05.05.03 – двигуни та енергетичні 
установки). Спецрада Д 64.050.13 у Національному тех-
нічному університеті «Харківський політехнічний інсти-
тут» МОН України (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; 
тел. (057) 706-32-13). Науковий керівник – Пильов В. О., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри двигунів 
внутрішнього згоряння (Національний технічний універ-
ситет «Харківський політехнічний інститут»). Опоненти: 
Грицук І. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
експлуатації суднових енергетичних установок (Херсон-
ська державна морська академія); Петров О. В., кандидат 
тех. наук, керівник групи статичної і динамічної міцності 
роторів компресорів (ДП «Івченко-Прогрес»). (275/1)

Данько Костянтин Анатолійович, директор Центру 
розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного та 
освітнього співробітництва Національного аерокосміч-
ного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»: «Підвищення життєвого циклу 
деталей авіаційних двигунів технологічними методами» 

(05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки). Спецра-
да Д 64.062.04 у Національному аерокосмічному універ-
ситеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; 
тел. (057) 788-40-09). Науковий керівник – Долматов А. І., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри технологій 
виробництва авіаційних двигунів (Національний аерокос-
мічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»). Опоненти: Добротворський С. С., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технології 
машинобудування та металорізальних верстатів (Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехніч-
ний інститут»); Коноплянченко Є. В., кандидат тех. наук, 
доцент, доцент кафедри експлуатації та ремонту машин 
(Сумський національний аграрний університет). (276/1)

Невешкін Юрій Олександрович, старший викла-
дач кафедри технологій виробництва авіаційних дви-
гунів Національного аерокосмічного університету імені 
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»: 
«Розроблення технологічних процесів об’ємного штампу-
вання вибухом деталей авіаційних двигунів та обладнання 
для його реалізації» (05.07.02 – проектування, виробни-
цтво та випробування літальних апаратів). Спецрада Д 
64.062.04 у Національному аерокосмічному університеті 
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
МОН України (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17; тел. (057) 
788-40-09). Науковий керівник – Борисевич В. К., доктор 
тех. наук, професор, директор Міжнародного НДІ нових 
технологій та матеріалів (Національний аерокосмічний 
університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіацій-
ний інститут»). Опоненти: Драгобецький В. В., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри технології машинобу-
дування (Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського); Савченко М. Ф., кандидат тех. 
наук, доцент, доцент кафедри природоохоронних техно-
логій, екології та безпеки життєдіяльності (Харківський 
національний економічний університет імені Семена Куз-
неця). (277/1)

Гайдай Ольга Олександрівна, молодший науковий 
співробітник відділу гомогенного каталізу та присадок до 
нафтопродуктів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії 
імені В. П. Кухаря НАН України: «Експлуатаційні власти-
вості етанольних бензинів з нанорозмірними сфероїдаль-
ними карбоновими кластерами» (05.17.07 – хімічна техно-
логія палива і паливно-мастильних матеріалів). Спецрада 
Д 26.062.09 у Національному авіаційному університеті 
МОН України (03058, м. Київ, просп. Космонавта Кома-
рова, 1; тел. (044) 497-33-54, 406-79-34). Науковий керів-
ник – Полункін Є. В., кандидат хім. наук, завідувач відді-
лу гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів 
(Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В. П. Куха-
ря НАН України). Опоненти: Захарчук В. І., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри автомобілів і транспортних 
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технологій (Луцький національний технічний університет); 
Шевченко О. Б., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафе-
дри хімічної технології палива (Український державний 
хіміко-технологічний університет). (280/1)

Бацала Ярослав Васильович, асистент кафедри елек-
троенергетики, електротехніки та електромеханіки Івано- 
Франківського національного технічного університету 
нафти і газу: «Підвищення енергоефективності та елек-
тромагнітної сумісності електротехнічного комплексу 
локальної генерації з відновлювальними джерелами» 
(05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи). Спец-
рада К 05.052.05 у Вінницькому національному технічному 
університеті МОН України (21021, м. Вінниця, Хмельниць-
ке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий керівник – 
Гладь І. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 
(Івано-Франківський національний технічний універси-
тет нафти і газу). Опоненти: Кутін В. М., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри електромеханічних систем 
автоматизації в промисловості і на транспорті (Вінницький 
національний технічний університет); Грицюк Ю. В., канди-
дат тех. наук, доцент, завідувач кафедри електропостачан-
ня (Луцький національний технічний університет). (283/1)

Котик Михайло Васильович, асистент кафедри 
комп’ютерної інженерії та електроніки ДВНЗ «Прикар-
патський національний університет імені Василя Стефа-
ника»: «Елементи мікросистем-на-кристалі зі структу-
рою «кремній-на-ізоляторі» для біомедичної електро-
ніки» (05.27.01 – твердотільна електроніка). Спецрада К 
76.051.09 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (03722) 4-24-36). Науковий 
керівник – Когут І. Т., доктор тех. наук, професор, завіду-
вач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»). Опоненти: Махній В. П., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, заслужений діяч науки та техніки Украї-
ни, професор кафедри оптики і видавничо-поліграфічної 
справи (Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича); Вісьтак М. В., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри біофізики (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького). (290/1)

Петров Сергій Леонідович, старший викладач кафедри 
інженерної геодезії Національного університету «Львів-
ська політехніка»: «Моніторинг вертикальних зміщень 
техногенно-навантажених територій геодезичними мето-
дами» (05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картогра-
фія). Спецрада Д 35.052.12 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керів-
ник – Третяк К. Р., доктор тех. наук, професор, директор 
Інституту геодезії (Національний університет «Львівська 

політехніка»). Опоненти: Самойленко О. М., доктор тех. 
наук, директор (Науково-виробничий інститут геометрич-
них, механічних та віброакустичних вимірювань та оцін-
ки відповідності засобів вимірювальної техніки – Інсти-
тут № 4); Ільків Є. Ю., кандидат тех. наук, доцент кафедри 
геодезії та землеустрою (Івано-Франківський національ-
ний технічний університет нафти і газу). (293/1)

Корлятович Тетяна Юріївна, інженер І категорії ГНДЛ-
95 Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на 
території Шацького національного природного парку» 
(05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія). 
Спецрада Д 35.052.12 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-24-84). Науковий керів-
ник – Мороз О. І., доктор тех. наук, професор, директор 
Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола 
(Національний університет «Львівська політехніка» МОН 
України). Опоненти: Сидоренко В. Д., доктор тех. наук, 
професор, завідувач кафедри геодезії (Криворізький на-
ціональний університет МОН України); Кравців С. С., кан-
дидат тех. наук, доцент, доцент кафедри конструктивної 
географії і картографії (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка МОН України). (294/1)

Чайка Денис Олегович, аспірант кафедри механізації 
будівельних процесів Харківського національного універ-
ситету будівництва та архітектури: «Розробка універсаль-
ного безпоршневого шлангового бетононасоса із гідрав-
лічним приводом для умов будівельного майданчика» 
(05.05.02 – машини для виробництва будівельних матері-
алів і конструкцій). Спецрада Д 64.056.04 у Харківському 
національному університеті будівництва та архітектури 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 
700-02-50). Науковий керівник – Ємельянова І. А., док-
тор тех. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки, академік Академії будівництва України, професор 
кафедри механізації будівельних процесів (Харківський 
національний університет будівництва та архітектури МОН 
України). Опоненти: Маслов О. Г., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри галузевого машинобудування 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського МОН України); Науменко Ю. В., доктор 
тех. наук, доцент, професор кафедри будівельних, дорож-
ніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і облад-
нання (Національний університет водного господарства та 
природокористування МОН України). (295/1)

Ізбаш Юрій Михайлович, асистент кафедри залізобе-
тонних та кам’яних конструкцій Харківського національного 
університету будівництва та архітектури: «Розробка методи-
ки підвищення точності розрахунку вогнестійкості сталеза-
лізобетонних конструкцій» (05.23.01 – будівельні конструк-
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ції, будівлі та споруди). Спецрада Д 64.056.04 у Харківському 
національному університеті будівництва та архітектури МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-
02-50). Науковий керівник – Фомін С. Л., доктор тех. наук, 
професор, професор кафедри залізобетонних та кам’яних 
конструкцій (Харківський національний університет будів-
ництва та архітектури). Опоненти: Голоднов О. І., доктор тех. 
наук, професор, учений секретар (ТОВ «Укрінсталькон імені 
В. М. Шимановського»); Більченко А. В., кандидат тех. наук, 
доцент, професор кафедри мостів, конструкцій та буді-
вельної механіки (Харківський національний автомобільно-
дорожній університет). (296/1)

Кочерга Віктор Миколайович, головний технолог від-
ділу управління динамічними проявами гірського тис-
ку Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова 
НАН України: «Обґрунтування параметрів способу дега-
зації виїмкової дільниці з використанням свердловин у 
неконтрольованих виробках» (05.15.09 – геотехнічна і 
гірнича механіка). Спецрада Д 08.188.01 в Інституті геотех-
нічної механіки імені М. С Полякова НАН України (49005, 
м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а; тел. (0562) 46-24-
26). Науковий керівник – Мінєєв С. П., доктор тех. наук, 
професор, завідувач відділу управління динамічними про-
явами гірського тиску (Інститут геотехнічної механіки іме-
ні М. С. Полякова НАН України). Опоненти: Калугіна Н. О., 
доктор тех. наук, старший науковий співробітник, учений 
секретар (Інститут фізики гірничих процесів НАН України); 
Деревягіна Н. І., кандидат тех. наук, доцент кафедри гід-
рогеології та інженерної геології (Національний технічний 
університет «Дніпровська політехніка»). (347/1)

Четверик Геннадій Олександрович, науковий співробіт-
ник відділу відновлюваних органічних енергоносіїв Інституту 
відновлюваної енергетики НАН України: «Енергоефективне 
перетворення рідких відходів газофікації біомаси в біогазо-
вій установці» (05.14.08 – перетворювання відновлюваних 
видів енергії). Спецрада Д 26.249.01 в Інституті відновлю-
ваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул. Гната 
Хоткевича, 20-а; тел. (044) 206-28-09). Наукові керівники: 
Забарний Г. М. , доктор тех. наук, старший науковий спів-
робітник; Клюс В. П., кандидат тех. наук, доцент, старший 
науковий співробітник, в. о. завідувача відділу відновлюваних 
органічних енергоносіїв (Інститут відновлюваної енергетики 
НАН України). Опоненти: Голуб Н. Б., доктор тех. наук, стар-
ший науковий співробітник, доцент кафедри екобіотехнології 
та біоенергетики (Національний технічний університет Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»); Кучерук П. П., кандидат тех. наук, старший науковий 
співробітник відділу теплофізичних проблем біоенергетики 
(Інститут технічної теплофізики НАН України). (352/1)

Рогозін Іван Анатолійович, старший викладач кафедри 
будівельних машин і обладнання Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка: «Обґрун-

тування параметрів штукатурно-змішувальної установки з 
вертикальним шнеком» (05.05.02 – машини для виробництва 
будівельних матеріалів і конструкцій). Спецрада К 44.052.01 
у Полтавському національному технічному університеті імені 
Юрія Кондратюка МОН України (36011, м. Полтава, просп. 
Першотравневий, 24; тел. (0532) 56-98-94). Науковий керів-
ник – Коробко Б. О., доктор тех. наук, доцент, проректор із 
науково-педагогічної роботи (Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка). Опоненти: 
Науменко Ю. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри 
будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподар-
ських машин і обладнання (Національний університет вод-
ного господарства та природокористування); Блажко В. В., 
кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри механізації 
будівельних процесів (Харківський національний університет 
будівництва та архітектури). (358/1)

Волков Владлен Миколайович, заступник генераль-
ного директора з експлуатації водопровідного господар-
ства, директор Комплексу «Харківводопостачання» КП 
«Харківводоканал»: «Підвищення ефективності роботи 
швидких фільтрів шляхом удосконалення дренажних сис-
тем» (05.23.04 – водопостачання, каналізація). Спецрада 
Д 64.056.01 у Харківському національному університеті 
будівництва та архітектури МОН України (61002, м. Харків, 
вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-02-40). Науковий керів-
ник – Карагяур А. С., доктор тех. наук, доцент, професор 
кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки (Харків-
ський національний університет будівництва та архітекту-
ри). Опоненти: Прогульний В. Й., доктор тех. наук, профе-
сор, завідувач кафедри водопостачання та водовідведення 
(Одеська державна академія будівництва та архітектури); 
Куницький С. О., кандидат тех. наук, старший науковий 
співробітник НДЧ (Національний університет водного гос-
подарства та природокористування). (359/1)

Гайдучок Олександр Григорович, асистент кафедри 
водопостачання, каналізації і гідравліки Харківського 
національного університету будівництва та архітекту-
ри: «Підвищення ефективності роботи споруд з очистки 
маломутних кольорових вод» (05.23.04 – водопостачан-
ня, каналізація). Спецрада 64.056.01 у Харківському на-
ціональному університеті будівництва та архітектури МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел. (057) 700-
02-40). Науковий керівник – Сироватський О. А., кандидат 
тех. наук, доцент кафедри водопостачання, каналізації і 
гідравліки (Харківський національний університет будів-
ництва та архітектури). Опоненти: Новохатній В. Г., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри гідравліки, 
водопостачання та водовідведення (Полтавський націо-
нальний технічний університет імені Юрія Кондратюка); 
Нагорна О. К., кандидат тех. наук, доцент, в. о. завідувача 
кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки 
(ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури»). (360/1)
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Титаренко Роман Юрійович, аспірант кафедри буді-
вельних конструкцій та мостів Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Національного університету «Львів-
ська політехніка»: «Надійність залізобетонних балок, 
підсилених при дії навантаження» (05.23.01 – будівельні 
конструкції, будівлі та споруди). Спецрада Д 35.052.17 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-26-50). Науковий керівник – Хміль Р. Є., кандидат тех. 
наук, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів 
(Інститут будівництва та інженерії довкілля Національного 
університету «Львівська політехніка»). Опоненти: Сем-
ко О. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
«Архітектура та міське будівництво» (Полтавський на-
ціональний технічний університет імені Юрія Кондратю-
ка); Борисюк О. П., кандидат тех. наук, доцент, професор 
кафедри «Промислове, цивільне будівництво та інженерні 
споруди» (Національний університет водного господар-
ства та природокористування). (361/1)

Чепіжний Андрій Володимирович, старший викла-
дач кафедри енергетики в агропромисловому комплексі 
Сумського національного аграрного університету МОН 
України: «Геометричні способи знаходження траєктор-
но-кінематичних характеристик точки у складному русі» 
(05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка). 
Спецрада К 08.051.01 у Дніпровському національному уні-
верситеті імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дні-
про, просп. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-01). Науковий 
керівник – Пилипака С. Ф., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної гра-
фіки та дизайну (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України МОН України). Опоненти: 
Тулученко Г. Я., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри вищої математики і математичного моделю-
вання (Херсонський національний технічний університет 
МОН України); Дмитрієва І. С., кандидат тех. наук, доцент, 
доцент кафедри інформаційних технологій і систем (На-
ціональна металургійна академія України МОН України). 
(392/1)

Сіманенков Андрій Леонідович, аспірант кафедри екс-
плуатації суднового електрообладнання та засобів авто-
матики Херсонської державної морської академії МОН 
України: «Автоматизована система керування комплексом 
підготовки палива суднової дизельної енергетичної уста-
новки» (05.13.07 – автоматизація процесів керування). 
Спецрада Д 67.052.01 у Херсонському національному 
технічному університеті МОН України (73008, м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24; тел. (0552) 32-69-10). Науковий 
керівник – Рожков С. О., доктор тех. наук, професор, за-
відувач кафедри експлуатації суднового електрооблад-
нання та засобів автоматики (Херсонська державна мор-
ська академія МОН України). Опоненти: Онищенко О. А., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри технічної 

експлуатації флоту (Національний університет «Одеська 
морська академія» МОН України); Рябенький В. М., док-
тор тех. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 
електротехніки та електронних систем (Національний уні-
верситет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН 
України). (393/1)

Романченко Анжела Миколаївна, фахівець центру 
заочної та дистанційної форм навчання Шосткинського 
інституту Сумського державного університету: «Обґрунту-
вання фізико-хімічних і детонаційних параметрів низькое-
нергетичних зарядів кар’єрного виготовлення» (05.15.03 – 
відкрита розробка родовищ корисних копалин). Спецрада 
Д 26.002.22 у Національному технічному університеті Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України (03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37; 
тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник – Закусило Р. В., 
кандидат тех. наук, в. о. заступника директора з наукової 
роботи (Шосткинський інститут Сумського державного 
університету). Опоненти: Фролов О. О., доктор тех. наук, 
доцент, професор кафедри геоінженерії (Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»); Соболевський Р. В., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри маркшей-
дерії (Житомирський державний технологічний універси-
тет). (395/1)

Закієв Вадим Ісламович, старший викладач кафедри 
конструкції літальних апаратів Навчально-наукового аеро-
космічного інституту Національного авіаційного універси-
тету: «Прилад безконтактного вимірювання геометричних 
параметрів поверхні виробів методом інтерферометрії» 
(05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних 
величин). Спецрада К 26.062.18 у Національному авіа-
ційному університеті МОН України (03058, м. Київ, проси. 
Космонавта Комарова, 1; тел. (044) 406-72-91). Науковий 
керівник – Ігнатович С. Р., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри конструкції літальних апаратів (На-
ціональний авіаційний університет). Опоненти: Подча-
шинський Ю. О., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної тех-
ніки (Житомирський державний технологічний універси-
тет); Ігнатенко П. Л., кандидат тех. наук, доцент, доцент 
кафедри технологій машинобудування та деревообробки 
(Чернігівський національний технологічний університет). 
(396/1)

Черніков Павло Сергійович, старший викладач кафе-
дри «Експлуатація суднового електрообладнання і засо-
бів автоматики» Одеського національного морського 
університету: «Оптимальне управління гребними електро-
енергетичними установками електроходів на маневрах» 
(05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту). 
Спецрада Д 41.060.01 в Одеському національному мор-
ському університеті МОН України (65029, м. Одеса, вул. 
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Мечникова, 34; тел. (048) 728-25-64). Науковий керівник – 
Яровенко В. О., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри «Експлуатація суднового електрообладнання і 
засобів автоматики» (Одеський національний морський 
університет МОН України). Опоненти: Будашко В. В., док-
тор тех. наук, доцент кафедри «Електрообладнання та 
автоматика суден», декан факультету «Електромеханіка 
і радіоелектроніка» (Національний університет «Одесь-
ка морська академія» МОН України); Долгополов П. В., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри «Управління експлу-
атаційною роботою» (Український державний університет 
залізничного транспорту МОН України). (397/1)

Дрожжин Олексій Леонідович, старший викладач кафе-
дри «Експлуатації флоту та технологія морських перевезень» 
Одеського національного морського університету: «Орга-
нізація роботи суден-контейнеровозів на фідерних лініях» 
(05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 41.060.01 в 
Одеському національному морському університеті МОН 
України (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел. (048) 
728-25-64). Науковий керівник – Шибаєв О. Г., доктор тех. 
наук, професор, завідувач кафедри «Експлуатація флоту та 
технологія морських перевезень» (Одеський національний 
морський університет МОН України). Опоненти: Жуковиць-
кий І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
«Електронні обчислювальні машини» (Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту імені ака-
деміка Всеволода Лазаряна МОН України); Костєнніков О. М., 
кандидат тех. наук, доцент кафедри «Управління вантажною і 
комерційною роботою» (Український державний університет 
залізничного транспорту МОН України). (398/1)

Очеретна Валентина Валеріївна, асистент кафедри 
«Судноводіння і морська безпека» Одеського національ-
ного морського університету: «Управління розвитком екс-
педиторських компаній в умовах невизначеності ринку 
транспортних послуг» (05.22.01 – транспортні системи). 
Спецрада Д 41.060.01 в Одеському національному мор-
ському університеті МОН України (65029, м. Одеса, вул. 
Мечникова, 34; тел. (048) 728-25-64). Науковий керівник – 
Немчук О. О., кандидат тех. наук, проректор з наукової 
роботи, доцент кафедри «Підйомно-транспортні маши-
ни та інжиніринг портового технологічного обладнання» 
(Одеський національний морський університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Давідіч Ю. О., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри «Транспортні системи і логістика» 
(Харківський національний університет міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова); Костєнніков О. М., канди-
дат тех. наук, доцент кафедри «Управління вантажною і 
комерційною роботою» (Український державний універси-
тет залізничного транспорту МОН України). (399/1)

Щербина Ольга Василівна, асистент кафедри «Експлу-
атація флоту і технологія морських перевезень» Одесь-
кого національного морського університету: «Організація 

роботи баржебуксирних суден у транспортно-технологіч-
ній системі» (05.22.01 – транспортні системи). Спецрада Д 
41.060.01 в Одеському національному морському універ-
ситеті МОН України (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; 
тел. (048) 728-25-64). Науковий керівник – Шибаєв О. Г., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри «Експлу-
атація флоту і технологія морських перевезень» (Одесь-
кий національний морський університет МОН України). 
Опоненти: Лаврухін О. В., доктор тех. наук, професор, 
завідувач кафедри управління вантажною і комерційною 
роботою (Український державний університет залізнично-
го транспорту); Киман А. М., кандидат тех. наук, начальник 
виробничого підрозділу «Дирекція залізничних переве-
зень з організації взаємодії портів та припортових стан-
цій» (Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрза-
лізниця»). (400/1)

Єгупов Вячеслав Костянтинович, молодший науковий 
співробітник НДІ фундаментальних та прикладних дослі-
джень Одеського національного морського університе-
ту: «Методи оцінки сейсмостійкості будівель і споруд» 
(05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). 
Спецрада Д 41.060.01 в Одеському національному мор-
ському університеті МОН України (65029, м. Одеса, вул. 
Мечникова, 34; тел. (048) 728-25-64). Науковий керівник – 
Дорофєєв В. С., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри «Інженерні конструкції і водні дослідження» 
(Одеський національний морський університет МОН Укра-
їни). Опоненти: Городецький О. С., доктор тех. наук, про-
фесор, заступник директора з наукової роботи (ТОВ «ЛІРА 
САПР»); Баранова Г. О., кандидат тех. наук, начальник від-
ділу нагляду за гідротехнічними спорудами (ДП «Класи-
фікаційне товариство «Регістр судноплавства України»). 
(401/1)

Щербаченко Олександр Миколайович, директор депар-
таменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Укра-
їни: «Планування проектів розвитку систем реагування на 
надзвичайні ситуації об’єднаних територіальних громад» 
(05.13.22 – управління проектами та програмами). Спец-
рада К 35.874.02 у Львівському державному університеті 
безпеки життєдіяльності ДСНС України (79007, м. Львів, 
вул. Клепарівська, 35; тел. (032) 233-24-79). Науковий 
керівник – Ратушний Р. Т., кандидат тех. наук, доцент, 
проректор з матеріально-технічного забезпечення (Львів-
ський державний університет безпеки життєдіяльності). 
Опоненти: Попов В. М., доктор тех. наук, доцент, прорек-
тор з персоналу (Національний університет цивільного 
захисту); Бушуєв Д. А., кандидат тех. наук, доцент кафе-
дри інформаційних технологій (Київський національний 
університет будівництва і архітектури). (409/1)

Бережний Кирило Юрійович, провідний фахівець НДЧ 
Чорноморського національного університету імені Петра 
Могили: «Моделі та засоби побудови комп’ютерної сис-
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теми визначення реологічних характеристик суднових 
технічних рідин» (05.13.05 – комп’ютерні системи та ком-
поненти). Спецрада Д 38.053.05 у Чорноморському націо-
нальному 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 кафедри теорії автома-
тичного управління і обчислювальної техніки (Національ-
ний університет «Одеська морська академія»). Опоненти: 
Вичужанін В. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційних технологій (Одеський національ-
ний політехнічний університет); Бондаренко Ю. Ю., канди-
дат тех. наук, доцент, завідувач кафедри приладобудуван-
ня, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій (Чер-
каський державний технологічний університет). (414/1)

Накул Юрій Олександрович, фахівець ІІІ категорії 
НДЧ Чорноморського національного університету іме-
ні Петра Могили: «Моделі, методи та засоби побудови 
комп’ютерної системи контролю завантаження контейне-
ровоза» (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 кафедри теорії автоматичного 
управління і обчислювальної техніки (Національний уні-
верситет «Одеська морська академія»). Опоненти: Мірош-
ник М. А., доктор тех. наук, професор, професор кафедри 
спеціалізованих комп’ютерних систем (Український дер-
жавний університет залізничного транспорту); Дідук В. А., 
кандидат тех. наук, завідувач кафедри автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій (Черкаський на-
ціональний університет імені Богдана Хмельницького). 
(415/1)

Кириченко Ірина Віталіївна, асистент кафедри про-
грамної інженерії Харківського національного універси-
тету радіоелектроніки: «Інформаційна технологія іденти-
фікації контенту в системах адаптивного електронного 
навчання» (05.13.06 – інформаційні технології). Спецрада 
К 45.052.04 у Кременчуцькому національному універси-
теті імені Михайла Остроградського МОН України (39600, 
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-01-
57). Науковий керівник – Шубін І. Ю., кандидат тех. наук, 
доцент, професор кафедри програмної інженерії (Харків-
ський національний університет радіоелектроніки МОН 
України). Опоненти: Шаронова Н. В., доктор тех. наук, про-
фесор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних 
систем (Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» МОН України); Шостак І. В., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри інженерії 
програмного забезпечення (Харківський національний 
аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Хар-
ківський авіаційний інститут» МОН України). (416/1)

Горбач Тетяна Вікторівна, молодший науковий співро-
бітник кафедри програмної інженерії Харківського націо-
нального університету радіоелектроніки: «Інформаційна 
технологія побудови індивідуальної траєкторії навчання 
у розподіленому віртуальному університеті» (05.13.06 – 
інформаційні технології). Спецрада К 45.052.04 у Кре-
менчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського МОН України (39600, м. Кременчук, вул. 
Першотравнева, 20; тел. (05366) 3-01-57). Науковий керів-
ник – Шубін І. Ю., кандидат тех. наук, доцент, професор 
кафедри програмної інженерії (Харківський національний 
університет радіоелектроніки МОН України). Опоненти: 
Федорович О. Є., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри інформаційних управляючих систем (Національ-
ний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» МОН України); Бісіка-
ло О. В., доктор тех. наук, професор, декан факультету 
комп’ютерних систем і автоматики (Вінницький національ-
ний технічний університет МОН України). (417/1)

Маций Ольга Борисівна, асистент кафедри комп’ю-
терних технологій і мехатроніки Харківського національ-
ного автомобільно-дорожнього університету: «Матема-
тичне моделювання та методи оптимізації замкнених 
маршрутів в задачах транспортного типу» (01.05.02 – мате-
матичне моделювання та обчислювальні методи). Спецра-
да Д 64.052.02 у Харківському національному університеті 
радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). Науковий керівник – Пані-
шев А. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
інженерії програмного забезпечення (Житомирський дер-
жавний технологічний університет). Опоненти: Гребен-
нік І. В., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри 
системотехніки (Харківський національний університет 
радіоелектроніки МОН України); Ємець О. О., доктор фіз.-
мат. наук, професор, завідувач кафедри математичного 
моделювання та соціальної інформатики (Полтавський 
університет економіки і торгівлі МОН України). (419/1)

Бортнікова Вікторія Олегівна, асистент кафедри 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та 
мехатроніки Харківського національного університету 
радіоелектроніки: «Моделі та методи автоматизовано-
го проектування технологічних процесів виготовлення 
мікроелектромеханічних акселерометрів» (05.13.12 – 
системи автоматизації проектувальних робіт). Спецрада 
Д 64.052.02 у Харківському національному університеті 
радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 14; тел. (057) 702-10-16). Науковий керівник – 
Невлюдов І. Ш., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автомати-
зації та мехатроніки (Харківський національний універси-
тет радіоелектроніки). Опоненти: Нефьодов Л. І., доктор 
тех. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій (Харківський націо-
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нальний автомобільно-дорожній університет МОН Укра-
їни); Лобур М. В., доктор тех. наук, професор, завідувач 
кафедри систем автоматизованого проектування (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка» МОН Украї-
ни). (420/1)

Соклакова Тетяна Ігорівна, інженер кафедри авто-
матизації проектування обчислювальної техніки Хар-
ківського національного університету радіоелектроні-
ки: «Моделі і методи кіберфізичного комп’ютингу для 
моніторингу та управління соціальними процесами» 
(05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти). Спецра-
да Д 64.052.01 у Харківському національному університеті 
радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, просп. 
Науки, 14; тел. (057) 702-13-54). Науковий керівник – Хаха-
нов В. І., доктор тех. наук, професор, головний науковий 
співробітник, професор кафедри автоматизації проекту-
вання обчислювальної техніки (Харківський національний 
університет радіоелектроніки). Опоненти: Мірошник М. А., 
доктор тех. наук, професор, професор кафедри спеціа-
лізованих комп’ютерних систем (Український державний 
університет залізничного транспорту МОН України); Хаж-
мурадов М. А., доктор тех. наук, професор, начальник від-
ділу математичного моделювання та дослідження ядерно-
фізичних процесів і систем (ННЦ «Харківський фізико-
технічний інститут» НАН України). (426/1)

Любарський Михайло Михайлович, програміст При-
ватного виробничо-комерційного підприємства фірми 
«Оскар» № 21249212: «Квантові моделі та методи аналізу 
логічних Х-функцій» (05.13.05 – комп’ютерні системи та 
компоненти). Спецрада Д 64.052.01 у Харківському на-
ціональному університеті радіоелектроніки МОН України 
(61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 702-13-54). 
Науковий керівник – Хаханов В. І., доктор тех. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник, професор кафе-
дри автоматизації проектування обчислювальної техніки 
(Харківський національний університет радіоелектроніки). 
Опоненти: Мірошник М. А., доктор тех. наук, професор, 
професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних сис-
тем (Український державний університет залізничного 
транспорту МОН України); Хажмурадов М. А., доктор тех. 
наук, професор, начальник відділу математичного моде-
лювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і сис-
тем (ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН 
України). (427/1)

Чернишова Олена Сергіївна, тимчасово не працює: 
«Формування мережі велосипедного транспорту в містах 
з низьким рівнем його використання» (05.22.01 – тран-
спортні системи). Спецрада Д 64.059.02 у Харківському 
національному автомобільно-дорожньому університеті 
МОН України (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; 
тел. (057) 700-38-66). Науковий керівник – Горбачов П. Ф., 
доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри транспорт-

них систем і логістики (Харківський національний автомо-
більно-дорожній університет). Опоненти: Аулін В. В., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри експлуатації 
та ремонту машин (Центральноукраїнський національний 
технічний університет); Могила І. А., кандидат тех. наук, 
керівник відділу розвитку (Львівське комунальне підпри-
ємство «Львівелектротранс»). (443/1)

Яциняк Іван Ігорович, асистент кафедри будівництва 
Івано-Франківського національного технічного універси-
тету нафти і газу: «Прогнозування довговічності елемен-
тів бурильної колони із урахуванням критерію подібності 
втомного руйнування» (05.05.12 – машини нафтової та 
газової промисловості). Спецрада Д 20.052.04 в Івано-
Франківському національному технічному університеті 
нафти і газу МОН України (76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Карпатська, 15; тел. (03422) 4-22-64). Науковий керів-
ник – Івасів В. М., доктор тех. наук, професор кафедри 
нафтогазових машин та обладнання (Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу). Опо-
ненти: Яким Р. С., доктор тех. наук, професор, професор 
кафедри технологічної та професійної освіти (Дрогобиць-
кий державний педагогічний університет імені Івана Фран-
ка); Кузьмін О. О., кандидат тех. наук, начальник сектору 
диспетчеризації (ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафто-
газ»). (466/1)

Василькевич Віктор Іванович, інженер філії ПАТ «НДІ 
гірничої механіки імені М. М. Федорова» у м. Києві: «Роз-
робка та обґрунтування методів та засобів визначення та 
оцінки динамічних параметрів систем «посудина – арму-
вання» шахтних вертикальних стовбурів» (05.05.06 – гір-
ничі машини). Спецрада Д 08.188.01 в Інституті геотех-
нічної механіки імені М. С. Полякова НАН України (49005, 
м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а, тел. (0562) 46-01-
51). Науковий керівник – Ільїн С. Р., кандидат тех. наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий спів-
робітник (Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Поля-
кова НАН України). Опоненти: Колосов Д. Л., доктор тех. 
наук, доцент, завідувач кафедри будівельної, теоретичної 
та прикладної механіки (Національний технічний універси-
тет «Дніпровська політехніка» МОН України); Рубель А. О., 
кандидат тех. наук, в. о. головного механіка (ДП «ОК 
«Укрвуглереструктуризація» Міненерговугілля України). 
(467/1)

Добровольський Ігор Володимирович, головний меха-
нік ПАТ «Укргазвидобуток»: «Підвищення ефективнос-
ті спеціалізованого обладнання для демонтажу трубної 
головки при ліквідації відкритого нафтогазового фонта-
ну» (05.05.12 – машини нафтової та газової промисло-
вості). Спецрада Д 20.052.04 в Івано-Франківському на-
ціональному технічному університеті нафти і газу МОН 
України (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; 
тел. (03422) 4-22-64). Науковий керівник – Лях М. М., кан-
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дидат тех. наук, професор кафедри нафтогазових машин 
та обладнання (Івано-Франківський національний техніч-
ний університет нафти і газу). Опоненти: Яким Р. С., док-
тор тех. наук, професор, професор кафедри технологічної 
та професійної освіти (Дрогобицький державний педаго-
гічний університет імені Івана Франка); Ляпощенко О. О., 
доктор тех. наук, доцент кафедри процесів та обладнання 
хімічних і нафтопереробних виробництв (Сумський дер-
жавний університет). (468/1)

Юй Шуанжуй, студент Інституту післядипломної освіти 
Івано-Франківського національного технічного універси-
тету нафти і газу: «Підвищення працездатності насосних 
штанг з полімерних композитних матеріалів» (05.05.12 – 
машини нафтової за газової промисловості). Спецрада Д 
20.052.04 в Івано-Франківському національному технічно-
му університеті нафти і газу МОН України (76019, м. Івано- 
Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (03422) 4-22-64). 
Науковий керівник – Копей Б. В., доктор тех. наук, про-
фесор, професор кафедри нафтогазових машин та облад-
нання (Івано-Франківський національний технічний уні-
верситет нафти і газу). Опоненти: Яким Р. С., доктор тех. 
наук, професор, професор кафедри технологічної та про-
фесійної освіти (Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка); Савик В. М., кандидат тех. 
наук, заступник директора ННІ нафти і газу (Полтавський 
національний університет імені Юрія Кондратюка). (469/1)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Медвідь Світлана Михайлівна, провідний ветеринар-

ний лікар-бактеріолог Хустської міжрайонної держав-
ної лабораторії Держпродспоживслужби: «Метаболізм, 
резистентність та продуктивність птиці за дії мікроеле-
ментів нанотехнологічного походження» (03.00.04 – біо-
хімія). 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 – Гунчак А. В., доктор с.-г. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач лаборато-
рії фізіології, біохімії та живлення птиці (Інститут біології 
тварин НААН України). Опоненти: Седіло Г. М., доктор с.-г. 
наук, професор, академік НААН України, директор (Інсти-
тут сільського господарства Карпатського регіону НААН 
України); Данчук В. В., доктор с.-г. наук, професор, заступ-
ник директора з наукової та навчальної роботи Української 
лабораторії якості і безпеки продукції АПК (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України 
МОН України). (33/1)

Мешреф Радван Бахаа, тимчасово не працює: «Змі-
на буферних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів 
легкого гранулометричного складу при їх окультурюванні 
шляхом структурної меліорації» (06.01.03 – агроґрунто- 
знавство і агрофізика). Спецрада Д 64.354.01 у ННЦ 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколо-
вського» НААН України (61024, м. Харків, вул. Чайковська, 

4; тел. (057) 704-16-69). Науковий керівник – Цапко Ю. Л., 
доктор біол. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих 
ґрунтів (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О. Н. Соколовського»). Опоненти: Тихоненко Д. Г., доктор 
с.-г. наук, професор, професор кафедри ґрунтознавства 
(Харківський національний аграрний університет імені 
В. В. Докучаєва); Балаєв А. Д., доктор с.-г. наук, профе-
сор, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів 
імені професора М. К. Шикули (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). (58/1)

Артем’єва Катерина Сергіївна, провідний інженер 
лабораторії органічних добрив і гумусу ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»: 
«Ефективність нових комплексних органо-мінеральних 
добрив на чорноземі типовому в умовах Лівобережно-
го Лісостепу України» (06.01.04 – агрохімія). Спецрада Д 
64.354.01 у ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії іме-
ні О. Н. Соколовського» НААН України (61024, м. Харків, 
вул. Чайковська, 4; тел. (057) 704-16-69). Науковий керів-
ник – Скрильник Є. В., доктор с.-г. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач лабораторії органічних добрив 
і гумусу (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О. Н. Соколовського»). Опоненти: Господаренко Г. М., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри агрохімії 
і ґрунтознавства (Уманський національний університет 
садівництва); Глущенко Л. Д., кандидат с.-г. наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу кормовиробництва та інтегрованого захисту рос-
лин (Полтавська державна сільськогосподарська дослідна 
станція імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агро-
промислового виробництва НААН України). (59/1)

Олейніков Євген Сергійович, головний фахівець відді-
лу фітосанітарного аналізу ДУ «Харківська обласна фіто-
санітарна лабораторія»: «Основні хвороби листя пшениці 
м’якої озимої в умовах східної частини Лісостепу України 
та оптимізація заходів захисту» (06.01.11 – фітопатоло-
гія). Спецрада К 64.803.02 у Харківському національному 
аграрному університеті імені В. В. Докучаєва МОН України 
(62483, Харківська обл., п/в «Докучаєвське-2»; тел. (057) 
709-03-00). Науковий керівник – Петренкова В. П., доктор 
с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, 
керівник відділу теоретичних досліджень у рослинництві 
та генетичних ресурсів рослин (Інститут рослинництва іме-
ні В. Я. Юр’єва НААН України). Опоненти: Антоненко О. Ф., 
доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри фітопа-
тології (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України); Онищенко О. І., кандидат с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, вчений секретар (Інститут 
овочівництва і баштанництва НААН України). (93/1)

Махова Тетяна Вікторівна, науковий співробітник 
лабораторії генетики та генетичних ресурсів відділу гене-
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тики та біотехнології Інституту олійних культур НААН Укра-
їни: «Продуктивність льону олійного харчового напряму 
залежно від елементів технології вирощування в умовах 
південного степу України» (06.01.09 – рослинництво). 
Спецрада Д 08.353.01 у ДУ «Інститут зернових культур 
НААН України» (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Вер-
надського, 14; тел. (0562) 36-26-18). Науковий керівник – 
Поляков О. І., доктор с.-г. наук, старший науковий співро-
бітник, завідувач відділу аґротехнологій та впровадження 
(Інститут олійних культур НААН України). Опоненти: 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»); Шувар А. М., кандидат с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 
рослинництва (Інститут сільського господарства Карпат-
ського регіону НААН України). (98/1)

Онищенко Людмила Володимирівна, старший науко-
вий співробітник науково-технічного відділу рослинни-
цтва, землеробства та трансферу інновацій ДУ «Микола-
ївська державна сільськогосподарська дослідна станція 
Інституту зрошуваного землеробства НААН України»: 
«Фенотиповий прояв спадкових ознак потомків червоної 
білопоясої породи свиней залежно від інтенсивності росту 
їх батьків у період вирощування» (06.02.01 – розведення 
та селекція тварин). Спецрада К 44.351.01 в Інституті сви-
нарства і агропромислового виробництва НААН України 
(36013, м. Полтава, вул. Шведська могила, 1; тел. (0532) 
64-16-52). Науковий керівник – Рибалко В. П., доктор с.-г. 
наук, професор, академік НААН України, головний науко-
вий співробітник лабораторії селекції (Інститут свинарства 
і агропромислового виробництва НААН України). Опонен-
ти: Гетя А. А., доктор с.-г. наук, старший науковий спів-
робітник, професор кафедри генетики, розведення та біо-
технології тварин (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України); Сусол Р. Л., доктор с.-г. 
наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва (Одеський державний 
аграрний університет). (136/1)

Волощук Максим Володимирович, молодший науко-
вий співробітник лабораторії інноваційних технологій 
та експериментальних тваринницьких об’єктів Інституту 
свинарства і агропромислового виробництва НААН Укра-
їни: «Удосконалити технологію виробництва свинини 
шляхом реконструкції свинарських об’єктів» (06.02.04 – 
технологія виробництва продуктів тваринництва). Спец-
рада К 44.351.01 в Інституті свинарства і агропромисло-
вого виробництва НААН України (36013, м. Полтава, вул. 
Шведська могила, 1; тел. (0532) 67-34-19). Науковий 
керівник – Волощук В. М., доктор с.-г. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, директор (Інститут 
свинарства і агропромислового виробництва НААН Укра-
їни). Опоненти: Лихач В. Я., доктор с.-г. наук, доцент, 

в. о. завідувача кафедри технології виробництва продук-
ції тваринництва (Миколаївський національний аграрний 
університет); Грищенко С. М., кандидат с.-г. наук, доцент 
кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчар-
стві (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України). (142/1)

Онищук Наталія Вікторівна, провідний фахівець лабо-
раторії моніторингу, агрохімічної паспортизації, охорони 
родючості ґрунтів і проектної документації Рівненської 
філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»: «Оцінювання 
стану ґрунтового покриву Гощанського району Рівненської 
області» (06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика). 
Спецрада К 47.104.05 у Національному університеті вод-
ного господарства та природокористування МОН України 
(33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). 
Науковий керівник – Клименко М. О., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри екології, технології захис-
ту навколишнього середовища та лісового господарства 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування МОН України). Опоненти: Філон В. І., 
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри агрохімії 
(Харківський національний аграрний університет імені 
В. В. Докучаєва МОН України); Портухай О. І., кандидат 
с.-г. наук, доцент кафедри екології, географії та туризму 
(Рівненський державний гуманітарний університет МОН 
України). (278/1)

Добровольський Андрій Васильович, керівник філії 
«Південний Племконецентр» ДП «Конярство України»: 
«Ефективність сучасних рістрегулюючих препаратів за 
біологізації технології вирощування соняшнику в Півден-
ному Степу України» (06.01.09 – рослинництво). Спецрада 
Д 67.830.01 у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет» МОН України (73006, м. Херсон, вул. Стрітен-
ська, 23; тел. 41-62-16). Науковий керівник – Базалій В. В., 
доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинни-
цтва, генетики, селекції і насінництва (ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет»). Опоненти: Лавринен-
ко Ю. О., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, головний науковий співробітник відділу 
селекції (Інститут зрошуваного землеробства НААН Укра-
їни); Щербаков В. Я., доктор с.-г. наук, професор, профе-
сор кафедри польових і овочевих культур (Одеський дер-
жавний аграрний університет). (282/1)

Свиридовський Валерій Миколайович, директор ДП 
«Дослідне господарство «Новокаховське» Інституту рису 
НААН України»: «Продуктивність цибулі ріпчастої залежно 
від режимів зрошення та захисту рослин на півдні України» 
(06.01.09 – рослинництво). Спецрада Д 67.830.01 у ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет» МОН 
України (73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; тел. 41-62-
16). Науковий керівник – Федорчук М. І., доктор с.-г. наук, 
професор, професор кафедри рослинництва та садово-
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паркового господарства (Миколаївський національний 
аграрний університет). Опоненти: Гармашов В. В., доктор 
с.-г. наук, завідувач лабораторії біотехнології (Інженерно-
технологічний інститут «Біотехніка»); Хоміна В. Я., доктор 
с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри садово-паркового 
господарства, землеробства і ґрунтознавства (Поділь-
ський державний аграрно-технічний університет). (292/1)

Плаксюк Лариса Борисівна, фахівець із сертифікації 
ТОВ «Органік Стандарт»: «Агроекологічна оцінка проце-
су переходу господарств від традиційного до органічного 
виробництва» (03.00.16 – екологія). Спецрада Д 26.371.01 
в Інституті агроекології і природокористування НААН 
України (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12; тел. (044) 
526-23-38). Науковий керівник – Моклячук Л. І., доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач відділу екотоксикології 
(Інститут агроекології і природокористування НААН Украї-
ни). Опоненти: Лісовий М. М., доктор с.-г. наук, професор, 
професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та 
біобезпеки (Національний університет біоресурсів і при-
родокористування України); Романова С. А., кандидат с.-г. 
наук, вчений секретар (ДУ «Інститут охорони ґрунтів Укра-
їни»). (391/1)

Вересенко Оксана Миколаївна, науковий співробітник 
відділу селекції і насінництва зернобобових культур ННЦ 
«Інститут землеробства НААН України»: «Посівні якості 
та урожайні властивості насіння люпину білого залежно 
від фаз стиглості і застосування гербіцидів» (06.01.05 – 
селекція і насінництво). Спецрада К 27.380.01 у Миронів-
ському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН Украї-
ни (08853, Київська обл., с. Центральне, вул. Центральна, 
корп. 2; тел. (04574) 74-1-35). Науковий керівник – Лев-
ченко Т. М., кандидат с.-г. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник відділу селек-
ції і насінництва зернобобових культур (ННЦ «Інститут 
землеробства НААН України»). Опоненти: Волощук О. П., 
доктор с.-г. наук, головний науковий співробітник лабо-
раторії насіннєзнавства (Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН України); Полторецький С. П., 
доктор с.-г. наук, професор, декан факультету агрономії, 
професор кафедри рослинництва (Уманський національ-
ний університет садівництва МОН України). (458/1)

Распутенко Анатолій Олександрович, аспірант лабо-
раторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства 
Карпатського регіону НААН України: «Врожайні власти-
вості й посівні якості насіння ріпаку озимого залежно від 
агротехнічних заходів його вирощування в умовах Західно-
го Лісостепу України» (06.01.05 – селекція і насінництво). 
Спецрада К 27.380.01 у Миронівському інституті пшениці 
імені В. М. Ремесла НААН України (08853, Київська обл., 
с. Центральне, вул. Центральна, корп. 2; тел. (04574) 
74-1-35). Науковий керівник – Волощук О. П., доктор с.-г. 
наук, головний науковий співробітник лабораторії насіннє- 

знавства (Інститут сільського господарства Карпатського 
регіону НААН України). Опоненти: Доронін В. А., доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач лабораторії насінництва та 
насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур (Інсти-
тут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 
України); Сіроштан А. А., кандидат с.-г. наук, завідувач 
відділу насінництва (Миронівський інститут пшениці імені 
В. М. Ремесла НААН України). (459/1)

Бойко Марія Вікторівна, асистент кафедри екобіотех-
нології та біорізноманіття Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України: «Функціональні 
біотехнологічні агенти Bacillus thuringiensis для контролю 
популяції колорадського жука» (03.00.20 – біотехноло-
гія). Спецрада Д 26.004.15 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України МОН України 
(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15; тел. (044) 527-82-
28). Науковий керівник – Патика М. В., доктор с.-г. наук, 
старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН 
України, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізно-
маніття (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). Опоненти: Постоєнко В. О., доктор 
с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової та 
інноваційної роботи (ННЦ «Інститут бджільництва імені 
П. І. Прокоповича» НААН України); Таргоня В. С., доктор 
с.-г. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник (Український НДІ прогнозування та 
випробування техніки та технологій для сільськогосподар-
ського виробництва імені Леоніда Погорілого). (465/1)

Роль Наталія Валеріївна, асистент кафедри хімії 
Білоцерківського національного аграрного університе-
ту: «Пероксидне окиснення ліпідів та окисна модифі-
кація протеїнів в організмі кролів у віковій динаміці та 
за дії кормової добавки» (03.00.04 – біохімія). Спецра-
да Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН України 
(79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38; тел. (032) 270-23-89). 
Науковий керівник – Цехмістренко С. І., доктор с.-г. наук, 
професор, завідувач кафедри хімії (Білоцерківський на-
ціональний аграрний університет). Опоненти: Вудмас-
ка І. В., доктор с.-г. наук, професор, завідувач лабора-
торії живлення та біосинтезу продукції тварин (Інститут 
біології тварин НААН України); Данчук В. В., доктор 
с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової та 
навчальної роботи Української лабораторії якості і безпе-
ки АПК (Національний університет біоресурсів і природо-
користування України). (471/1)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Понипаляк Аліна Василівна, аспірантка кафедри історії 

світового українства Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка: «Життя, політична та військова 
діяльність Василя Кука (1913 – 1954 рр.)» (07.00.01 – істо-
рія України). Спецрада Д 26.001.20 у Київському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка МОН Укра-
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їни (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 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 Шев-
ченка). Опоненти: Потильчак О. В., доктор істор. наук, про-
фесор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціаль-
них історичних дисциплін (Національний університет імені 
М. П. Драгоманова МОН України); Пагіря О. М., кандидат 
істор. наук, науковий співробітник з видавничої діяльнос-
ті (Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія 
Терору» Львівської міськради). (13/1)

Харковенко Роман Володимирович, головний спеці-
аліст відділу розвитку історико-культурних заповідників 
Управління охорони культурної спадщини Міністерства 
культури України: «Формування та систематизація держав-
ного обліку пам’яток культурної спадщини в Україні (1991 – 
2017 рр.)» (26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство). 
Спецрада К 26.252.01 у Центрі пам’яткознавства НАН 
України і Українського товариства охорони пам’яток істо-
рії та культури (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 19; 
тел. 280-78-79). Науковий керівник – Титова О. М., канди-
дат істор. наук, доцент, директор (Центр пам’яткознавства 
НАН України і Українське товариство охорони пам’яток 
історії та культури). Опоненти: Мищак І. М., доктор істор. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-
організаційного відділу (Інститут законодавства Верховної 
Ради України); Денисенко Г. Г., кандидат істор. наук, стар-
ший науковий співробітник (Центр досліджень історико-
культурної спадщини України другої половини XX століття 
Інституту історії України НАН України). (19/1)

Бєлова Ольга Іванівна, науковий співробітник відді-
лу інформаційного забезпечення інноваційного розвитку 
та інтелектуальної власності НААН України: «Науково-
організаційні основи становлення та розвитку сільсько-
господарської дорадчої діяльності в Україні (80-ті роки 
XIX – початок XXI 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 – Вергунов В. А., доктор с.-г. наук, про-
фесор, академік НААН України, директор (Національна 
наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України). 
Опоненти: Курок О. І., доктор істор. наук, професор, рек-
тор (Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка МОН України); Нижник С. В., 
кандидат істор. наук, директор наукової бібліотеки (Уман-
ський національний університет садівництва МОН Украї-
ни). (41/1)

Старжець Володимир Іванович, учитель історії Оба-
рівського ліцею Рівненської райради Рівненської області: 
«Боротьба радянської влади і українського підпілля за 
вплив на освітній простір західних областей УРСР у після-

воєнний період (1944 – 1953 рр.)» (07.00.01 – історія Укра-
їни). Спецрада 48.125.02 у Національному університеті 
«Острозька академія» МОН України (35800, м. Острог, вул. 
Семінарська, 2; тел. (03654) 2-29-49). Науковий керівник – 
Давидюк Р. П., доктор істор. наук, доцент, професор кафе-
дри історії України (Рівненський державний гуманітарний 
університет МОН України). Опоненти: Стародубець Г. М., 
доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри всесвіт-
ньої історії (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка МОН України); Сушик І. В., кандидат істор. 
наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, соціаль-
ного забезпечення та права (Луцький національний техніч-
ний університет МОН України). (45/1)

Матвієнко Тетяна Олександрівна, асистент кафедри 
педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгівлі»: «Земства України 
на тлі суспільно-політичних процесів доби Центральної 
Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.)» (07.00.01 – 
історія України). Спецрада Д 64.051.10 у Харківському на-
ціональному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-52-
25). Науковий керівник – Нестуля О. О., доктор істор. наук, 
професор, ректор (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі»). Опоненти: Волосник Ю. П., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії 
Східної Європи (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна); Харламов М. І., кандидат істор. наук, 
доцент, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисци-
плін (Національний університет цивільного захисту Украї-
ни). (85/1)

Радомський Іван Сергійович, молодший науковий 
співробітник відділу археології енеоліту-бронзового віку 
Інституту археології НАН України: «Крем’яна індустрія три-
пільського населення етапу ВІ Середнього Подністров’я 
(за матеріалами поселення Ожеве-Острів)» (07.00.04 – 
археологія). Спецрада Д 26.234.01 в Інституті археології 
НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12; 
тел. (044) 418-27-75). Науковий керівник – Рижов С. М., 
кандидат істор. наук, доцент кафедри археології та музеє-
знавства (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Опоненти: Відейко М. Ю., доктор істор. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач НДЛ археології 
історико-філософського факультету (Київський універси-
тет імені Бориса Грінченка); Кіосак Д. В., кандидат істор. 
наук, доцент кафедри археології та етнології України 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). 
(90/1)

Шевченко Олена Борисівна, молодший науковий спів-
робітник відділу експонування Одеського археологічного 
музею НАН України: «Жіночі поховання зі зброєю у сар-
матів» (07.00.04 – археологія). Спецрада Д 26.234.01 в 
Інституті археології НАН України (04210, м. Київ, просп. 
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Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 418-27-75). Науковий 
керівник – Дзиговський О. М., доктор істор. наук, профе-
сор кафедри археології та етнології України (Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова МОН України). 
Опоненти: Симоненко О. В., доктор істор. наук, провідний 
науковий співробітник відділу археології раннього заліз-
ного віку (Інститут археології НАН України); Синиця Є. В., 
кандидат істор. наук, доцент кафедри археології та музеє-
знавства (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). (91/1)

Бібіков Дмитро Валентинович, молодший науковий 
співробітник відділу археології Києва Інституту археоло-
гії НАН України: «Вишгород та його округа в Х – ХІІІ ст.» 
(07.00.04 – археологія). Спецрада Д 26.234.01 в Інституті 
археології НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Ста-
лінграда, 12; тел. (044) 418-27-75). Науковий керівник – 
Петраускас А. В., кандидат істор. наук, старший науко-
вий співробітник відділу давньоруської та середньовічної 
археології (Інститут археології НАН України). Опоненти: 
Толочко О. П., доктор істор. наук, член-кореспондент НАН 
України, завідувач сектору досліджень історії Київської 
Русі (Інститут історії НАН України); Колибенко О. В., кан-
дидат істор. наук, заступник генерального директора з 
наукової роботи (Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав»). (92/1)

Магдич Олег Романович, аспірант кафедри історії ста-
родавнього світу та середніх віків Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Церква у сус-
пільно-політичному житті Польщі у другій половині Х – на 
початку XII ст.» (07.00.02 – всесвітня історія). Спецрада Д 
26.001.01 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Рудь М. О., кандидат істор. наук, доцент кафедри 
історії стародавнього світу та середніх віків (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Космина В. Г., доктор істор. наук, доцент кафедри історії 
та філософії (Таврійський національний університет іме-
ні В. І. Вернадського); Горбач Т. С., кандидат істор. наук, 
старший науковий співробітник відділу джерелознавства 
(Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського). (210/1)

Михайлов Олександр Ілліч, викладач Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету МОН України: 
«Внесок дворянства Бессарабської губернії в станов-
лення та розвиток кредитно-банківської системи регіону 
(друга половина XIX – початок XX ст.)» (07.00.01 – істо-
рія 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 – Циганенко Л. Ф., доктор 

істор. наук, професор, професор кафедри української 
і всесвітньої історії та культури, проректор з науково-
педагогічної роботи (Ізмаїльський державний гуманітар-
ний університет МОН України). Опоненти: Довжук І. В., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри доку-
ментознавства (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет імені Григорія Сковоро-
ди» МОН України); Дружкова І. С., кандидат істор. наук, 
доцент, доцент кафедри соціології, філософії та права 
(Одеська національна академія харчових технологій МОН 
України). (213/1)

Лазуренко Олена Григорівна, викладач кафедри істо-
рії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди» МОН України: «Товариські суди Української PCP в 
умовах лібералізації (1958 – 1964 рр.)» (07.00.01 – історія 
України). Спецрада Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмель-
ницький державний педагогічний університет імені Григо-
рія Сковороди» МОН України (08401, м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-86). 
Науковий керівник – Ігнатенко М. М., доктор істор. наук, 
професор, завідувач кафедри загальної історії, право-
знавства і методик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмель-
ницький державний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди» МОН України). Опоненти: Романюк І. М., 
доктор істор. наук, професор, професор кафедри історії 
та культури України (Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського МОН України); 
Лубко І. М., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри 
державно-правових дисциплін (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького МОН України). 
(214/1)

Волошин Ігор Володимирович, старший викладач 
кафедри суспільних наук Черкаського інституту пожежної 
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університе-
ту цивільного захисту України: «Українська сільськогоспо-
дарська кооперація “Добробут”: створення та виробничо-
торговельна діяльність (1924 – 1929 рр.)» (07.00.01 – істо-
рія 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 – Лазуренко В. М., доктор 
істор. наук, професор, професор кафедри історії та права 
(Черкаський державний технологічний університет МОН 
України). Опоненти: Капустян Г. Т., доктор істор. наук, про-
фесор, професор кафедри теорії, історії держави та права 
(Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського МОН України); Коцур Н. І., доктор істор. 
наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічних дис-
циплін і валеології (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет імені Григорія Сковоро-
ди» МОН України). (215/1)
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Тренкін Юрій Васильович, викладач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування Східноєвропейсько-
го університету економіки і менеджменту: «Фінансова 
діяльність сільськогосподарської кооперації Української 
СРР в умовах соціально-економічних трансформацій 
(1921 – 1929 рр.)» (07.00.01 – історія України). Спецрада 
Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
МОН України (08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. 
Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-86). Науковий 
керівник – Лазуренко В. М., доктор істор. наук, професор, 
професор кафедри історії та права (Черкаський держав-
ний технологічний університет МОН України). Опоненти: 
Кульчицький С. В., доктор істор. наук, професор, в. о. 
головного наукового співробітника відділу історії України 
20 – 30-х рр. XX ст. (Інститут історії України НАН України); 
Захарченко М. В., кандидат істор. наук, доцент, доцент 
кафедри археології та спеціальних галузей історичної нау-
ки (Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького МОН України). (216/1)

Петрушко Людмила Анатоліївна, провідний науко-
вий співробітник наукового відділу фондово-експозицій-
ної роботи Літературно-меморіального музею-кварти-
ри П. Г. Тичини у м. Києві: «Емоційний світ у Києво-Печер-
ському патерику: печаль і сльози» (07.00.01 – історія Укра-
їни). 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 – Ульяновський В. І., доктор істор. 
наук, професор, професор кафедри давньої та нової історії 
України (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Нікітенко Н. М., доктор істор. наук, 
професор, завідувач НДВ «Інститут «Свята Софія»» (На-
ціональний заповідник «Софія Київська»); Прокоп’юк О. Б., 
кандидат істор. наук, провідний науковий співробітник НДВ 
історії та археології (Національний Києво-Печерський істо-
рико-культурний заповідник). (243/1)

Таранцова Тетяна Олександрівна, старший науковий 
співробітник сектору архівів Національної наукової сіль-
ськогосподарської бібліотеки НААН України: «Діяльність 
Київського агрономічного товариства (1909 – 1918 роки) у 
контексті розвитку сільськогосподарської дослідної спра-
ви в Україні» (07.00.07 – історія науки й техніки). Спецрада 
Д 26.373.01 у Національній науковій сільськогосподар-
ській бібліотеці НААН України (03127, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 10; тел. (044) 258-21-45). Науковий керівник – 
Вергунов В. А., доктор с.-г. наук, професор, академік 
НААН України, директор (Національна наукова сільсько-
господарська бібліотека НААН України). Опоненти: Куйбі-
да В. В., доктор істор. наук, професор, професор кафедри 
біології та методики навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмель-
ницький державний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди» МОН України); Деркач О. П., кандидат 

істор. наук, доцент, доцент кафедри тракторів, автомобілів 
та біоенергосистем (Національний університет біоресурсів 
і природокористування України МОН України). (255/1)

Добріян Дар’я Михайлівна, генеральний директор 
музею «Духовні скарби України»: «Мистецька, педагогіч-
на та громадська діяльність Олександра Мурашка (1875 – 
1919)» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 26.001.20 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Пета-
сюк О. І., кандидат істор. наук, доцент кафедри новітньої 
історії України (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Телячий Ю. В., доктор істор. 
наук, професор, директор департаменту контролю у сфері 
вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих (Дер-
жавна служба якості освіти України Кабінету Міністрів 
України); Казакевич О. М., кандидат істор. наук, доцент 
кафедри джерелознавства та спеціальних історичних 
дисциплін (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова МОН України). (257/1)

Левчук Олена Віталіївна, адміністратор ТОВ «ГРІН 
ЕЙР КОМПАНІ»: «Газетна періодика Києва як джерело 
дослідження міського повсякдення (1905 – 1914 рр.)» 
(07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни). 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 – Щербак М. Г., док-
тор істор. наук, професор, професор кафедри архівознав-
ства та спеціальних галузей історичної науки (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Боряк Г. В., доктор істор. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, заступник директора (Інститут 
історії України НАН України); Загорулько Р. О., канди-
дат істор. наук, провідний науковий співробітник відділу 
довідкового апарату документів (Центральний державний 
архів-музей літератури і мистецтва України). (258/1)

Шевченко Марія Володимирівна, старший лаборант 
кафедри історії та політичної теорії Національного тех-
нічного університету «Дніпровська політехніка»: «Акаде-
мік К. Г. Воблий як економіко-географ, історик та крає- 
знавець» (07.00.01 – історія України). Спецрада Д 17.051.01 
у Запорізькому національному університеті МОН України 
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 
764-45-46). Науковий керівник – Швидько Г. К., доктор 
істор. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України,  професор кафедри історії та політичної теорії 
(Національний технічний університет «Дніпровська полі-
техніка»). Опоненти: Турченко Г. Ф., доктор істор. наук, 
професор, професор кафедри історії України (Запорізь-
кий національний університет); Буланова Н. М., кандидат 
істор. наук, директор (Музей історії м. Кам’янське). (287/1)
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Марцинюк Марина Петрівна, радник Міністерства 
закордонних справ України: «Міграційна політика Пор-
тугалії (1974 – 2006 рр.)» (07.00.02 – всесвітня історія). 
Спецрада Д 26.001.01 у Київському національному уні-
верситеті 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 кафедри історії світового українства (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Кудряченко А. І., доктор істор. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, директор (ДУ «Інститут 
всесвітньої історії НАН України»); Малиновська О. А., док-
тор наук з держ. управління, кандидат істор. наук, старший 
науковий співробітник, головний науковий співробітник 
(Національний інститут стратегічних досліджень). (387/1)

Лухтан Андрій Іванович, заступник начальника відді-
лу Головного оперативного управління Генштабу Зброй-
них Сил України: «Міжнародне військове співробітництво 
України (1991– 2013 рр.)» (20.02.22 – військова історія). 
Спецрада К 26.709.04 у Національному університеті обо-
рони України імені Івана Черняховського Міноборони 
України (03049, м. Київ, Повітрофлотський просп., 28; 
тел. (044) 271-08-27). Науковий керівник – Сегеда С. П., 
доктор істор. наук, доцент, начальник НДЦ воєнної істо-
ріі (Національний університет оборони України імені Іва-
на Черняховського). Опоненти: Кудряченко А. І., доктор 
істор. наук, професор, член-кореспондент НАН України, 
директор (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»); 
Недзельський Ю. О., кандидат істор. наук, старший науко-
вий співробітник, викладач кафедри (Воєнно-дипломатич-
на академія імені Євгенія Березняка). (439/1)

Кузьменко Володимир Миколайович, тимчасово не 
працює: «Повсякденне життя сільських жителів УРСР 
в другій половині 1940-х – 1960-х роках за матеріалами 
Чернігівської області» (07.00.01 – історія України). Спец-
рада 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 – Борисенко М. В., доктор істор. наук, професор 
кафедри етнології та краєзнавства (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка МОН України). 
Опоненти: Ігнатенко М. М., доктор істор. наук, професор, 
завідувач кафедри загальної історії, правознавства і мето-
дик навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
МОН України); Лісовська О. В., кандидат істор. наук, доцент 
кафедри історії України (Уманський державний педагогіч-
ний університет імені Павла Тичини МОН України). (474/1)

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Бучинська Тетяна Володимирівна, викладач кафедри 

міжнародних економічних відносин Тернопільського на-
ціонального економічного університету: «Формування 

універсальних компетентностей людини в умовах інклю-
зивного розвитку світового господарства» (08.00.02 – сві-
тове господарство і міжнародні економічні відносини). 
Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному 
економічному університеті МОН України (46009, м. Терно-
піль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий 
керівник – Сохацька О. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародного менеджменту та марке-
тингу (Тернопільський національний економічний універ-
ситет). Опоненти: Сардак С. Е., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри економіки та управління національним 
господарством (Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара МОН України); Рубцова М. Ю., кан-
дидат екон. наук, старший науковий співробітник, доцент, 
доцент кафедри міжнародного бізнесу (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН України). 
(18/1)

Андрощук Мирослава Олександрівна, аспірантка з 
відривом від виробництва кафедри економіки та підпри-
ємництва ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»: «Стратегія фор-
мування ресурсів розвитку підприємства (за матеріала-
ми фармацевтичних підприємств України)» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 26.006.03 у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. 
Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-98-73). Науковий керів-
ник – Швиданенко Г. О., кандидат екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки підприємств (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана» МОН України). Опоненти: Марченко В. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри еконо-
міки і підприємництва (Національний технічний універси-
тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» МОН України); Москаленко В. О., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки праці та 
менеджменту (Національний університет харчових техно-
логій МОН України). (26/1)

Палійчук Тетяна Володимирівна, аналітик Всеукраїн-
ської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціа-
ція міст України»: «Фіскальна децентралізація та механіз-
ми її реалізації в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кре-
дит). Спецрада Д 26.853.01 у ДННУ «Академія фінансового 
управління» МОН України (01014, м. Київ, бульв. Дружби 
народів, 38; тел. (044) 277-51-15). Науковий керівник – 
Кудряшов В. П., доктор екон. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач відділу державних 
фінансів (Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ 
«Академія фінансового управління»). Опоненти: Опа-
рін В. М., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри фінансів (ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України); 



53

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '19

Демиденко Л. М., кандидат екон. наук, доцент кафедри 
фінансів (Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка МОН України). (40/1)

Рубан Тетяна Сергіївна, директор з маркетингу ТОВ 
«Агентство «ЮДІСІ»: «Моделі посередництва на глобаль-
ному ринку продовольчих товарів» (08.00.02 – світове 
господарство та міжнародні економічні відносини). Спец-
рада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України 
(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-58-
47). Науковий керівник – Циганкова Т. М., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародної торгівлі 
і маркетингу (ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). 
Опоненти: Мельник Т. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародної економіки (Київський на-
ціональний торговельно-економічний університет МОН 
України); Хмара М. П., кандидат екон. наук, доцент кафе-
дри міжнародного бізнесу (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка МОН України). (56/1)

Бороденко Тетяна Миколаївна, асистент кафедри 
фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана»: «Корпоративні інвести-
ційні фонди: пріоритети розвитку і підвищення ефектив-
ності» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 
26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Нау-
ковий керівник – Дегтярьова Н. В., кандидат екон. наук, 
доцент, професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України). Опоненти: Прокопенко Н. С., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, облі-
ку та оподаткування (ПВНЗ «Європейський університет» 
МОН України); Вергелюк Ю. Ю., кандидат екон. наук, 
доцент кафедри фінансових ринків (Національний універ-
ситет державної фіскальної служби України). (63/1)

Дудко Сергій Вікторович, викладач кафедри права 
та соціально-економічних відносин Кіровоградського 
інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнарод-
ний університет розвитку людини «Україна»: «Мотивація 
професійного розвитку персоналу підприємств на етапі 
євроінтеграції України» (08.00.07 – демографія, еконо-
міка праці, соціальна економіка і політика). Спецрада К 
23.073.03 у Центральноукраїнському національному тех-
нічному університеті МОН України (25006, м. Кропивниць-
кий, просп. Університетський, 8; тел. (0522) 55-92-34). 
Науковий керівник – Семикіна М. В., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки та підприєм-
ництва (Центральноукраїнський національний технічний 
університет МОН України). Опоненти: Лучик С. Д., доктор 

екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподат-
кування (Чернівецький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету МОН України); Чернушкіна О. О., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом і 
економіки праці (Хмельницький національний університет 
МОН України). (77/1)

Кочук Сергій Ігорович, начальник управління розвитку 
торговельного фінансування департаменту структуро-
ваного торговельного фінансування АБ «УКРГАЗБАНК»: 
«Трансформація регуляторної економічної політики в 
Україні» (08.00.01 – економічна теорія та історія еконо-
мічної думки). Спецрада Д 26.006.01 у ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; 
тел. (044) 371-61-77). Науковий керівник – Кудінова А. В., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економічної 
теорії (ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: 
Пилипенко Г. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри економіки підприємства (Національний техніч-
ний університет «Дніпровська політехніка» МОН України); 
Сторощук Б. Д., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри економічної теорії, менеджменту і адміністрування 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федь-
ковича МОН України). (183/1)

Бітюк Інна Миколаївна, старший викладач кафедри 
менеджменту та бізнес-адміністрування Черкаського 
державного технологічного університету: «Процеси біз-
нес-інкубування в системі заходів регіональної політики» 
(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна еко-
номіка). Спецрада Д 73.052.02 у Черкаському державному 
технологічному університеті МОН України (18006, м. Чер-
каси, бульв. Шевченка, 460; тел. (0472) 71-00-92). Науковий 
керівник – Павловська А. С., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування 
(Черкаський державний технологічний університет). Опо-
ненти: Бойченко Е. Б., доктор екон. наук, доцент, доцент 
кафедри економіки, підприємництва та природничих наук 
(Таврійський національний університет імені В. І. Вернад-
ського МОН України, м. Київ); Сарана Л. А., кандидат екон. 
наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування (Східноєвропейський університет економіки і 
менеджменту МОН України). (184/1)

Кузьміна Олена Валеріївна, асистент кафедри техно-
логії міжнародних перевезень і логістики ДВНЗ «Приазов-
ський державний технічний університет» МОН України: 
«Стратегічне управління збалансованим розвитком про-
мислового підприємства» (08.00.04 – економіка і управ-
ління підприємствами – за видами економічної діяльності). 
Спецрада Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» МОН України (87555, м. Маріуполь, 
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вул. Університетська, 7; тел. (0629) 44-63-13). Науковий 
керівник – Белопольський М. Г., доктор екон. наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри обліку і аудиту (ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» МОН України). Опоненти: Жилін-
ська Л. О., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
фінансів та економічної безпеки (Дніпропетровський на-
ціональний університет залізничного транспорту імені ака-
деміка Всеволода Лазаряна МОН України); Чигарьов Д. В., 
кандидат екон. наук, начальник відділу морського страху-
вання (ПрАТ СК «Азинко», м. Київ). (480/1)

Павлушенко Тетяна Олександрівна, кореспондент ІА 
«ЛігаБізнесІнформ»: «Економічний аналіз фінансування 
державних закладів вищої освіти» (08.00.09 – бухгал-
терський облік, аналіз та аудит – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 14.052.01 у Житомирському дер-
жавному технологічному університеті МОН України (10005, 
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). 
Науковий керівник – Шиманська К. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин (Житомирський державний технологічний уні-
верситет МОН України). Опоненти: Левицька С. О., доктор 
екон. наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування МОН України); Григоревська О. О., кан-
дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 
(Київський національний університет технологій та дизай-
ну МОН України). (483/1)

Цегельник Ніна Іванівна, завідувач лабораторії 
комп’ютерних технологій кафедри бухгалтерського облі-
ку, оподаткування та аудиту Житомирського національ-
ного агроекологічного університету: «Бухгалтерський 
облік розрахунків з покупцями та замовниками: організа-
ція та методика» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 
та аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада 
Д 14.052.01 у Житомирському державному технологіч-
ному університеті МОН України (10005, м. Житомир, вул. 
Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керів-
ник – Мороз Ю. Ю., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 
та аудиту (Житомирський національний агроекологічний 
університет МОН України). Опоненти: Мельниченко О. В., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки 
підприємства, обліку і аудиту (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького МОН України); 
Барановська Т. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри економічної безпеки, публічного управління та 
адміністрування (Житомирський державний технологіч-
ний університет МОН України). (485/1)

Жарик Євгеній Анатолійович, аспірант кафедри фінан-
сів, банківської справи та страхування Запорізького націо-
нального університету: «Формування та розвиток лідер-

ських компетенцій персоналу підприємства» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами еко-
номічної діяльності). Спецрада Д 17.051.08 у Запорізькому 
національному університеті МОН України (69600, м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 764-45-46). Науко-
вий керівник – Гуржій Н. М., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри підприємництва, менеджменту орга-
нізацій та логістики (Запорізький національний універ-
ситет). Опоненти: Ясінецька І. А., доктор екон. наук, про-
фесор, проректор з навчальної роботи (Подільський дер-
жавний аграрно-технічний університет); Кривов’язюк І. В., 
кандидат екон. наук, професор, професор кафедри під-
приємництва, торгівлі та біржової діяльності (Луцький на-
ціональний технічний університет). (486/1)

Наволокіна Алла Сергіївна, старший викладач кафедри 
права та соціально-економічних відносин Кіровоградсько-
го інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнарод-
ний університет розвитку людини «Україна»: «Формуван-
ня конкурентоспроможності галузі вищої медичної освіти 
на засадах економічної взаємодії» (08.00.03 – економіка 
та управління національним господарством). Спецрада Д 
17.127.01 у Класичному приватному університеті (69002, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 764-57-
15). Науковий керівник – Гуцалюк О. М., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту 
та комерційної діяльності (Центральноукраїнський на-
ціональний технічний університет). Опоненти: Кінаш І. П., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри менедж-
менту і адміністрування (Івано-Франківський національ-
ний технічний університет нафти і газу); Ушенко Н. В., док-
тор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та 
бізнес-технологій (Національний авіаційний університет). 
(487/1)

Рябченко Кристина Миколаївна., старший викладач 
Миколаївської філії ПВНЗ «Європейський університет»: 
«Регулювання продовольчого ринку України» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
Спецрада Д 17.127.01 у Класичному приватному універ-
ситеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б; тел. 
(061) 220-58-63). Науковий керівник – Трохимець О. І., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри національ-
ної економіки, маркетингу та міжнародних економічних 
відносин (Класичний приватний університет). Опоненти: 
Манжура О. В., доктор екон. наук, проректор з науко-
во-педагогічної роботи (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»); Мельник М. І., доктор 
екон. наук, професор, завідувач сектору просторового 
розвитку (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України»). (488/1)

Пісна Ольга Миколаївна, асистент кафедри міжна-
родного менеджменту ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Гло-
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бальні трансформації середовища бізнес-діяльності 
ТНК» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні еко-
номічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Пере-
моги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник – 
Лук’яненко О. Д., доктор екон. наук, доцент, професор 
кафедри міжнародного менеджменту (ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України). Опоненти: Орєхова Т. В., док-
тор екон. наук, професор, проректор з науково-педаго-
гічної роботи та міжнародних зв’язків (Донецький на-
ціональний університет імені Василя Стуса МОН України, 
м. Вінниця); Іксарова Н. О., кандидат екон. наук, доцент, 
старший економіст відділу розвитку відносин з ЄС та 
двосторонніх міжнародних зв’язків Управління європей-
ської інтеграції та міжнародних програм (Національний 
банк України). (489/1)

Семененко Тетяна Михайлівна, асистент кафедри між-
народного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»: «Діа-
гностика діяльності ТНК в умовах фінансової нестабіль-
ності» (08.00.02 – світове господарство і міжнародні еко-
номічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 
54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник – Гален-
ко О. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародного обліку і аудиту (ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України). Опоненти: Резнікова Н. В., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри світового господарства 
і міжнародних економічних відносин (Інститут міжнарод-
них відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка МОН України); Жиленко К. М., канди-
дат екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та 
туристичного бізнесу (Дніпровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара МОН України). (490/1)

Бабєєва Ольга Вячеславівна, асистент кафедри ста-
тистики ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»: «Статистичне оці-
нювання трудового потенціалу України» (08.00.10 – ста-
тистика). Спецрада Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
МОН України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. 
(044) 272-54-70). Науковий керівник – Бараник З. П., док-
тор екон. наук, професор, заступник завідувача кафедри 
статистики (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опо-
ненти: Кулинич Р. О., доктор екон. наук, професор, за-
відувач кафедри математики, статистики та інформацій-
них технологій (Хмельницький університет управління та 
права МОН України); Пономаренко І. В., кандидат екон. 

наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та 
маркетингу (Київський національний університет техноло-
гій та дизайну МОН України). (491/1)

Фротер Оксана Сергіївна, викладач-стажист кафедри 
економіки Уманського національного університету садів-
ництва МОН України: «Формування системи соціальної 
відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу» (08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами – за видами 
економічної діяльності). Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ 
«Європейський університет» МОН України (03115, м. Київ, 
бульв. Академіка Вернадського, 16-в; тел. 450-99-31). 
Науковий керівник – Нестерчук Ю. О., доктор екон. наук, 
професор, декан факультету економіки і підприємни-
цтва (Уманський національний університет садівництва 
МОН України). Опоненти: Гусєва О. Ю., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економіки підприємств та 
соціальних технологій (Державний університет телекому-
нікацій МОН України); Коваль Л. П., кандидат екон. наук, 
доцент, науковий співробітник відділу розвитку виробни-
чої сфери регіону та інвестицій (ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»). (493/1)

Галькевич Марина Владиславівна, викладач вищої 
категорії Кілійського транспортного коледжу ДВНЗ «Дер-
жавний університет інфраструктури та технологій» МОН 
України: «Управління потенціалом конкурентоспромож-
ності транспортних підприємств» (08.00.04 – економіка 
та управління підприємствами – за видами економічної 
діяльності). Спецрада Д 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом» (03039, м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий 
керівник – Коваленко О. В., доктор екон. наук, доцент, 
заступник декана факультету економіки та бізнес-адмі-
ністрування (Національний авіаційний університет МОН 
України). Опоненти: Кучерук Г. Ю., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри фінансів, обліку та аудиту 
(Національний транспортний університет МОН України); 
Могилевська О. Ю., кандидат екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри економіки, підприємництва, менеджменту (ВНЗ 
«Київський міжнародний університет» МОН України). 
(494/1)

Прокопенко Юрій Олексійович, провідний конструктор 
комплексу ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені 
М. К. Янгеля»: «Ефективність управління інноваційними 
проектами машинобудівних підприємств в умовах євро-
інтеграцїї» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управ-
ління персоналом» (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; 
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Фещенко О. Л., 
кандидат екон. наук, доцент, директор ННІ менеджменту, 
економіки та фінансів, професор кафедри економіки та 
управління підприємством (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 
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академія управління персоналом»). Опоненти: Череп А. В., 
доктор екон. наук, професор, декан економічного факуль-
тету (Запорізький національний університет МОН України); 
Туболець І. І., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри державних, місцевих та корпоративних фінансів (Уні-
верситет митної справи та фінансів МОН України). (495/1)

Карпенко Лариса Федорівна, асистент кафедри марке-
тингу та міжнародної торгівлі Національного університету 
біоресурсів і природокористування України МОН України: 
«Державна політика розвитку біржової діяльності в Укра-
їні» (08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством). Спецрада Д 26.350.01 у ННЦ «Інститут 
аграрної економіки» НААН України (03127, м. Київ, вул. 
Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Нау-
ковий керівник – Охріменко І. В., доктор екон. наук, про-
фесор, проректор з навчальної та наукової роботи (Київ-
ський кооперативний інститут бізнесу і права). Опоненти: 
Кирилюк Є. М., доктор екон. наук, професор кафедри 
економічної теорії та міжнародної економіки (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького 
МОН України); Улько Є. М., кандидат екон. наук, доцент 
кафедри маркетингу, підприємництва і організації вироб-
ництва (Харківський національний аграрний університет 
імені В. В. Докучаєва МОН України). (496/1)

Самарічева Тетяна Анатоліївна, старший викладач 
кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 
страхування Хмельницького університету управління та 
права: «Податок на додану вартість у системі ціноут-
ворення молокопереробних підприємств» (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 – Синчак В. П., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, 
фінансів, банківської справи та страхування (Хмельниць-
кий університет управління та права). Опоненти: Андру-
щенко В. Л., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри податкової політики (Національний університет 
державної фіскальної служби України ДФС України); 
Тулуш Л. Д., кандидат екон. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу фінансово-кредитної та 
податкової політики (ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
НААН України). (498/1)

Павлова Анна Миколаївна, провідний спеціаліст відділу 
економічної безпеки Національного інституту стратегічних 
досліджень: «Детінізація фінансового лізингу як напрям 
забезпечення економічної безпеки України» (21.04.01 – 
економічна безпека держави – економічні науки). Спец-
рада Д 26.718.01 у Національному інституті стратегічних 
досліджень (01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а; тел. (044) 
234-50-07). Науковий керівник – Воротін В. Є., доктор наук 
з держ. управління, професор, завідувач відділу комп-

лексних проблем державотворення (Інститут законодав-
ства Верховної Ради України). Опоненти: Васильців Т. Г., 
доктор екон. наук, професор, старший науковий співробіт-
ник відділу регіональної економічної політики (ДУ «Інсти-
тут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України»); Баранецька О. В., кандидат екон. наук, доцент 
кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань 
(Тернопільський національний економічний університет 
МОН України). (500/1)

Блинда Юрій Орестович, асистент кафедри адміні-
стративного та фінансового менеджменту Національ-
ного університету «Львівська політехніка»: «Інвестиційна 
стратегія як елемент антикризового управління підпри-
ємством» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
35.052.03 у Національному університеті «Львівська полі-
техніка» МОН України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 
12; тел. (032) 258-22-10). Науковий керівник – Подоль-
чак Н. Ю., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри адміністративного та фінансового менеджменту 
(Національний університет «Львівська політехніка»). 
Опоненти: Гавкалова Н. Л., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри державного управління, публічного 
адміністрування та регіональної економіки (Харківський 
національний економічний університет імені Семена Куз-
неця МОН України); Штангрет А. М., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри фінансово-економічної 
безпеки, обліку і аудиту (Українська академія друкарства 
МОН України). (501/1)

Савченко Юлія Теодозіївна, асистент кафедри марке-
тингу і логістики Національного університету «Львівська 
політехніка»: «Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу 
створення складно-технічних систем» (08.00.04 – еконо-
міка та управління підприємствами – за видами еконо-
мічної 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). Науко-
вий керівник – Крикавський Є. В., доктор екон. наук, про-
фесор, завідувач кафедри маркетингу і логістики (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка»). Опоненти: 
Гончар О. І., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри маркетингу і торговельного підприємництва (Хмель-
ницький національний університет МОН України); Якими-
шин Л. Я., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри 
промислового маркетингу (Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя МОН України). 
(502/1)

Ярова Юлія Михайлівна, викладач кафедри маркетин-
гу та підприємництва Вінницького кооперативного інститу-
ту: «Формування та реалізація потенціалу розвитку мало-
го підприємництва на сільських територіях» (08.00.03 – 
економіка та управління національним господарством). 
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Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-еко-
номічному університеті Центральної спілки споживчих 
товариств України (79005, м. Львів, вул. Михайла Туган-
Барановського, 10; тел. 275-65-50). Науковий керівник – 
Драбовський А. Г., доктор екон. наук, ректор (Вінницький 
кооперативний інститут Центральної спілки споживчих 
товариств України). Опоненти: Сафонов Ю. М., доктор 
екон. наук, професор, заступник директора (ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» МОН України); Сенишин О. С., 
доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менедж-
менту (Львівський національний університет імені Івана 
Франка МОН України). (503/1)

Ярмолович Дарія Юріївна, інженер І категорії Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України: «Організаційно-економічні основи розвитку під-
приємницької діяльності з агентування морських суден» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 в 
Одеському національному політехнічному університеті 
МОН України (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1; тел. 
(048) 705-84-31). Науковий керівник – Липинська О. А., 
доктор екон. наук, старший науковий співробітник, про-
фесор кафедри адміністративного менеджменту та проб-
лем ринку (Одеський національний політехнічний універ-
ситет МОН України). Опоненти: Боняр С. М., доктор екон. 
наук, професор, декан факультету управління і технологій 
(Державний університет інфраструктури та технологій 
МОН України); Кібік О. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри національної економіки (Національний 
університет «Одеська юридична академія» МОН України). 
(506/1)

Акулова Ганна Вікторівна, старший викладач кафедри 
економічної кібернетики та прикладної економіки Харків-
ського національного університету імені В. Н. Каразіна: 
«Моделювання поведінки економічних агентів в умовах 
податкової конкуренції» (08.00.11 – математичні методи, 
моделі та інформаційні технології в економіці). Спецрада 
Д 44.877.02 у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» (36014, м. Полтава, вул. Коваля, 
3; тел. (0532) 50-91-70). Науковий керівник – Меркуло-
ва Т. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
економічної кібернетики та прикладної економіки (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 
Опоненти: Клебанова Т. С., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри економічної кібернетики (Харківський 
національний економічний університет імені Семена Куз-
неця); Удачина К. О., кандидат екон. наук, старший викла-
дач кафедри економічної інформатики (Національна мета-
лургійна академія України). (508/1)

Сілантьєв Олег Ігорович, асистент кафедри міжнарод-
ної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі»: «Багатство суспільства як потенціал 

розвитку сучасних макроекономічних систем» (08.00.01 – 
економічна теорія та історія економічної думки). 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 – Шкурупій О. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжна-
родної економіки (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні-
верситет економіки і торгівлі»). Опоненти: Зайцев Ю. К., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри еконо-
мічної теорії (ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»); Глущенко О. В., кан-
дидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, бан-
ківської справи та страхування (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна). (509/1)

Федорук Марія Іванівна, асистент кафедри обліку і 
аудиту Прикарпатського національного університету іме-
ні Василя Стефаника: «Еколого-економічна ефективність 
інвестування в енергозбереження у житлових і громад-
ських будівлях» (08.00.06 – економіка природокористу-
вання та охорони навколишнього середовища). Спецрада 
Д 47.104.03 у Національному університеті водного гос-
подарства та природокористування МОН України (33028, 
м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). Науковий 
керівник – Загвойська Л. Д., кандидат екон. наук, доцент 
кафедри екологічної економіки (Національний лісотех-
нічний університет України). Опоненти: Прокопенко О. В., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри еконо-
міки та міжнародних економічних відносин (Міжнародний 
гуманітарний університет); Ковшун Н. Е., кандидат екон. 
наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства 
(Національний університет водного господарства та при-
родокористування). (515/1)

Кузь Тетяна Іванівна, інженер ІІ категорії кафедри еко-
номічної кібернетики Тернопільського національного тех-
нічного університету імені Івана Пулюя: «Удосконалення 
організаційно-економічного механізму інноваційного роз-
витку машинобудівних підприємств в умовах суспільної 
нестабільності» (08.00.04 – економіка та управління під-
приємствами – за видами економічної діяльності). Спец-
рада Д 58.052.05 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 – Малюта Л. Я., доктор екон. наук, доцент, 
професор кафедри управління інноваційною діяльністю та 
сферою послуг (Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя). Опоненти: Лук’янова В. В., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економі-
ки підприємства і підприємництва (Хмельницький націо-
нальний університет); Дерманська Л. В., кандидат екон. 
наук, завідувач кафедри фундаментальних та спеціальних 
дисциплін (Чортківський ННІ підприємництва і бізнесу 
Тернопільського національного економічного університе-
ту). (516/1)
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Асває Азаден, аспірант Харківського державного уні-
верситету харчування та торгівлі: «Облік і аудит за між-
народними стандартами в умовах інтеграції в світову 
економіку» (08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
64.088.02 у Харківському державному університеті харчу-
вання та торгівлі МОН України (61051, м. Харків, вул. Клоч-
ківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий керівник – 
Акімова Н. С., кандидат екон. наук, професор, професор 
кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування 
(Харківський державний університет харчування та торгів-
лі). Опоненти: Сопко В. В., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри бухгалтерського обліку та оподатку-
вання (Київський національний торговельно-економічний 
університет); Чумак О. В., кандидат екон. наук, доцент, 
доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи 
ННІ менеджменту, економіки та фінансів (ПАТ «ВНЗ «Між-
регіональна академія управління персоналом»). (517/1)

Кириченко Тетяна Олександрівна, старший викла-
дач кафедри іноземних мов Сумського національного 
аграрного університету: «Розвиток людського капіталу в 
системі управління персоналом аграрних підприємств» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.832.02 у 
Харківському національному технічному університеті сіль-
ського господарства імені Петра Василенка МОН України 
(61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44; тел. (057) 700-38-
88). Науковий керівник – Михайлов А. М., доктор екон. 
наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньо-
економічної діяльності та євроінтеграції (Сумський націо-
нальний аграрний університет). Опоненти: Ігнатенко М. М., 
доктор екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки 
підприємства (Переяслав-Хмельницький державний педа-
гогічний університет імені Григорія Сковороди); Потьом-
кін Л. М., доктор екон. наук, професор, професор кафе-
дри економіки та міжнародних економічних відносин (ЗВО 
«Міжнародний гуманітарний університет»). (519/1)

Якимчук Юлія Миколаївна, аспірант кафедри еконо-
мічного контролю та аудиту Сумського національного 
аграрного університету: «Трансформація систем управ-
ління конкурентоспроможністю продукції аграрних під-
приємств» (08.00.04 – економіка та управління підприєм-
ствами – за видами економічної діяльності). Спецрада Д 
64.832.02 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 керівник – Гордієнко М. І., кан-
дидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічно-
го контролю та аудиту (Сумський національний аграрний 
університет). Опоненти: Охріменко І. В., доктор екон. наук, 
професор, проректор з навчальної та наукової роботи 
(Київський кооперативний інститут бізнесу і права); Оне-
гіна В. М., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-

дри економіки та маркетингу (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка). (520/1)

Дубина Максим Вікторович, науковий співробітник 
Чернігівського національного технологічного університету: 
«Фінансова стійкість місцевих бюджетів України в умо-
вах децентралізації» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному тех-
нологічному університеті МОН України (14035, м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керів-
ник – Бондарук Т. Г., доктор екон. наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування (На-
ціональна академія статистики, обліку та аудиту Держстату 
України). Опоненти: Селіверстова Л. С., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри фінансів (Київський націо-
нальний торговельно-економічний університет МОН Укра-
їни); Корень Н. В., кандидат екон. наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу антикорупційної політики 
(Національний інститут стратегічних досліджень). (522/1)

Пальоха Ольга Вадимівна, викладач Прилуцького агро-
технічного коледжу: «Розвиток механізму комунального 
кредитування в системі місцевих фінансів» (08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 79.051.04 у Чернігів-
ському національному технологічному університеті МОН 
України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 
66-51-03). Науковий керівник – Парубець О. М., доктор 
екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, банків-
ської справи та страхування (Чернігівський національний 
технологічний університет МОН України). Опоненти: Кири-
ленко О. П., доктор екон. наук, професор, завідувач кафе-
дри фінансів імені С. І. Юрія (Тернопільський національний 
економічний університет МОН України); Вінницька О. А., 
кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та 
економічної безпеки (Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини МОН України). (525/1)

Пархацька Ольга Миколаївна, науковий співробітник 
ГО «НДІ економічного розвитку»: «Формування фінан-
сової політики розвитку суб’єктів господарювання лег-
кої промисловості» (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). 
Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному 
технологічному університеті МОН України (14035, м. Чер-
нігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий 
керівник – Селіверстова Л. С., доктор екон. наук, профе-
сор, професор кафедри фінансів (Київський національний 
торговельно-економічний університет МОН України). Опо-
ненти: Рожко О. Д., доктор екон. наук, доцент, заслуже-
ний економіст України, проректор з науково-педагогічної 
роботи (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України); Гавриленко Т. В., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та управління 
бізнесом (Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» МОН України). (526/1)
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Остапенко Олександр Петрович, старший викладач 
кафедри фінансового забезпечення військ військово-
го факультету фінансів і права Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Моделі та методи оцінки ризику виконан-
ня бюджетних програм в Збройних Силах України» 
(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформацій-
ні технології в економіці). Спецрада Д 17.127.10 у Кла-
сичному приватному університеті (69002, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 70-б; тел. (061) 764-57-15). Науковий 
керівник – Бажан Л. І., кандидат екон. наук, старший нау-
ковий співробітник, завідувач відділу економіко-соціаль-
них систем та інформаційних технологій (Міжнародний 
ННЦ інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України). Опоненти: Клебанова Т. С., доктор екон. наук, 
професор, завідувач кафедри економічної кібернети-
ки (Харківський національний економічний університет 
імені Семена Кузнеця); Рамазанов С. К., доктор екон. та 
тех. наук, професор, професор кафедри інформаційних 
систем в економіці (ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана»). (527/1)

Безверха Ірина Анатоліївна, ФОП Безверха Ірина Ана-
толіївна: «Моделі комерційної дипломатії в умовах торго-
вельної глобалізації» (08.00.02 – світове господарство і 
міжнародні економічні відносини). Спецрада Д 26.006.02 
у ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-58-47). Науковий 
керівник – Циганкова Т. М., доктор екон. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу 
(ДВНЗ «Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана» МОН України). Опоненти: 
Грущинська Н. М., доктор екон. наук, доцент, завідувач 
кафедри публічного управління та адміністрування (ННІ 
неперервної освіти Національного авіаційного універ-
ситету МОН України); Бохан А. В., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри міжнародних економічних від-
носин (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет МОН України). (530/1)

Погорєлов Владислав Сергійович, аудитор ПрАТ 
«КПМГ Аудит»: «Формування бюджетів місцевого 
самоврядування в умовах фіскальної децентралізації» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.006.04 
у ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий 
керівник – Ляшенко Ю. І. , кандидат екон. наук, профе-
сор, професор кафедри фінансів (Університет держав-
ної фіскальної служби України ДФС України). Опоненти: 
Павлюк К. В., доктор екон. наук, професор, завідувач від-
ділу бюджетної системи (ДННУ «Академія фінансового 
управління»); Логвінов П. В., кандидат екон. наук, стар-
ший науковий співробітник, головний економіст відділу 

планування та аналізу доходів бюджету департаменту 
фінансів та бюджетної політики (Ужгородська міськрада). 
(531/1)

Святаш Світлана Василівна, головний консультант 
відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Офі-
су Глави Адміністрації Президента України: «Фінансове 
рахівництво в системі управління податками в Україні» 
(08.00.08 – гроші, фінанси і кредит). Спецрада Д 26.006.04 
у ДВНЗ «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана» МОН України (03057, м. Київ, 
просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий 
керівник – Тимченко О. М., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри фінансів (ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України). Опоненти: Зимовець В. В., доктор екон. наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу фінан-
сів реального сектору (ДУ «Інститут економіки та про-
гнозування НАН України»); Коротун В. І., кандидат екон. 
наук, старший науковий співробітник, в. о. директора НДІ 
фіскальної політики (Університет державної фіскальної 
служби України). (533/1)

Степанюк Надія Ігорівна, тимчасово не працює: «Прі-
оритети розвитку та шляхи вдосконалення бюджетного 
фінансування в Україні» (08.00.08 – гроші, фінанси і кре-
дит). Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН 
України (03057, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1; тел. (044) 
456-36-35). Науковий керівник – Сафонова Л. Д., кандидат 
екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів (ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана» МОН України). Опоненти: Воронкова О. М., 
доктор екон. наук, професор, професор кафедри фінан-
сових ринків (Університет державної фіскальної служби 
України ДФС України); Наконечна Ю. Л., кандидат екон. 
наук, доцент, доцент кафедри фінансів (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка МОН України). 
(534/1)

Касянок Кирило Геннадійович, тимчасово не працює: 
«Залучення іноземних інвестицій в умовах фінансових 
дисбалансів» (08.00.02 – світове господарство і між-
народні економічні відносини). Спецрада К 26.055.06 у 
Київському національному торговельно-економічному 
університеті МОН України (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; 
тел. (044) 531-49-72). Науковий керівник – Мельник Т. М., 
доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри міжна-
родних економічних відносин (Київський національний 
торговельно-економічний університет). Опоненти: Сто-
лярчук Я. М., доктор екон. наук, професор, професор 
кафедри міжнародної економіки (ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Геть-
мана» МОН України); Нанавов А. С., кандидат екон. наук, 
доцент, доцент кафедри світового господарства і між-
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народних економічних відносин (Інститут міжнародних 
відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка МОН України). (536/1)

Самсонова Лілія Валеріївна, тимчасово не працює: 
«Контрактні відносини в системі міжнародної кооперації» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада К 26.055.06 у Київському національ-
ному торговельно-економічному університеті МОН Украї-
ни (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 531-49-72). 
Науковий керівник – Кудирко Л. П., кандидат екон. наук, 
професор, професор кафедри міжнародних економічних 
відносин (Київський національний торговельно-економіч-
ний університет). Опоненти: Резнікова Н. В., доктор екон. 
наук, доцент, професор кафедри світового господарства 
і міжнародних економічних відносин (Інститут міжнарод-
них відносин Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка МОН України); Зварич І. Я., кандидат 
екон. наук, доцент, докторант кафедри міжнародної еко-
номіки (Тернопільський національний економічний уні-
верситет МОН України). (537/1)

Коваленко Роман Сергійович, старший викладач кафе-
дри міжнародних економічних відносин Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна МОН України: 
«Торговельно-економічні відносини України та Турецької 
Республіки: євроінтеграційний контекст» (08.00.02 – сві-
тове господарство і міжнародні економічні відносини). 
Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Хар-
ків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науковий 
керівник – Довгаль О. А., доктор екон. наук, професор, 
професор кафедри міжнародних економічних відносин 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразі-
на МОН України). Опоненти: Присяжнюк Ю. І., доктор екон. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин 
і дипломатичної служби (Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка МОН України); Беззубченко О. А., 
кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та 
міжнародних економічних відносин (Маріупольський дер-
жавний університет МОН України). (538/1)

Скляренко Ярослава Петрівна, асистент кафедри 
міжнародних економічних відносин Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна МОН України: 
«Туристична політика Європейського Союзу у контек-
сті сегментації європейського конкурентного простору» 
(08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини). Спецрада К 64.051.25 у Харківському націо-
нальному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України 
(61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-
47). Науковий керівник – Сідоров В. І., кандидат екон. наук, 
професор, професор кафедри міжнародних економічних 
відносин, декан факультету міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу (Харківський національ-

ний університет імені В. Н. Каразіна МОН України). Опо-
ненти: Журба І. Є., доктор екон. наук, професор, завіду-
вач кафедри міжнародної інформації та країнознавства 
(Хмельницький національний університет МОН України); 
Мацука В. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафе-
дри міжнародної економіки (Маріупольський державний 
університет МОН України). (539/1)

Ставицька Алла Василівна, старший викладач кафедри 
економіки та управління національним господарством Дні-
провського національного університету імені Олеся Гонча-
ра МОН України: «Розвиток світового ринку інформацій-
них технологій в умовах глобалізації» (08.00.02 – світове 
господарство і міжнародні економічні відносини). Спецра-
да К 64.051.25 у Харківському національному університеті 
імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан 
Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). Науковий керівник – 
Сардак С. Е., доктор екон. наук, доцент, професор кафе-
дри економіки та управління національним господарством 
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гон-
чара МОН України). Опоненти: Якубовський С. О., доктор 
екон. наук, професор, завідувач кафедри світового гос-
подарства і міжнародних економічних відносин (Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова МОН Укра-
їни); Дугінець Г. В., кандидат екон. наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародних економічних відносин (Київський 
національний торговельно-економічний університет МОН 
України). (540/1)

Щербина Андрій Анатолійович, заступник генерально-
го директора – директор СВП по роботі зі споживачами 
Комунального концерну «Центр комунального сервісу»: 
«Балансова модель розвитку ринку житлово-комунальних 
послуг з урахуванням платоспроможності споживачів» 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами – за 
видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.089.01 у 
Харківському національному університеті міського госпо-
дарства імені О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Хар-
ків, вул. Маршала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). 
Науковий керівник – Ніколаєв В. П., доктор екон. наук, 
професор, професор кафедри публічного управління 
та публічної служби (Національна академія державного 
управління при Президентові України). Опоненти: Божано-
ва В. Ю., доктор екон. наук, професор, професор кафедри 
менеджменту, управління проектами і логістики (ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архі-
тектури»); Козик В. В., кандидат екон. наук, професор, 
завідувач кафедри економіки підприємства та інвести-
цій (Національний університет «Львівська політехніка»). 
(541/1)

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Шевчук Юлія Анатоліївна, аспірант кафедри філософії 

факультету соціології і права Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут 



61

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ», СІЧЕНЬ '19

імені Ігоря Сікорського»: «Феномен віртуальної реальності 
в сучасних культурних практиках: філософський аспект» 
(26.00.01 – теорія та історія культури – філософські нау-
ки). Спецрада Д 26.001.28 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). 
Науковий керівник – Балакірова С. Ю., кандидат філософ. 
наук, доцент, доцент кафедри філософії (Національний 
технічний університет України «Київський політехніч-
ний інститут імені Ігоря Сікорського»). Опоненти: Пав-
лова О. Ю., доктор філософ. наук, професор, професор 
кафедри етики, естетики та культурології (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Пушонко-
ва О. А., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри 
філософії та релігієзнавства (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького). (67/1)

Чорноморець Євгенія Матеївна, молодший науковий 
співробітник Центру дослідження релігії Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: 
«Теоретичні основи християнсько-неоплатонічної естети-
ки Максима Сповідника: історико-філософський аналіз» 
(09.00.05 – історія філософії). Спецрада К 26.053.13 у На-
ціональному педагогічному університеті імені М. П. Драго-
манова МОН України (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9; 
тел. 234-11-08). Науковий керівник – Остащук І. Б., доктор 
філософ. наук, професор, професор кафедри богослов’я 
та релігієзнавства (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Опоненти: Сторожук С. В., док-
тор філософ. наук, професор, професор кафедри філо-
софії (Національний університет біоресурсів та природо-
користування України); Бокал Г. В., кандидат філософ. 
наук, доцент, доцент кафедри історії філософії (Київський 
національний університет імені Тараса  Шевченка). (212/1)

Кукуре Софія Павлівна, асистент кафедри балтистики 
Клайпедського університету: «Етнічні релігії балтійських 
народів як чинник національно-культурної ідентифіка-
ції» (09.00.11 – релігієзнавство). Спецрада К 14.053.02 
у Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий керів-
ник – Гусєв В. І., доктор істор. наук, професор, профе-
сор кафедри міжнародних відносин (Київський славіс-
тичний університет). Опоненти: Шугаєва Л. М., доктор 
філософ. наук, професор, завідувач кафедри філософії 
(Рівненський державний гуманітарний університет); Тита-
ренко В. В., кандидат філософ. наук, старший науковий 
співробітник відділу філософії та історії релігії Відділення 
релігієзнавства (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди 
НАН України). (364/1)

Горбова Ірина Олексіївна, тимчасово не працює: 
«Соціокультурна природа та діяльнісний потенціал інте-
лігенції: соціально-філософський аналіз» (09.00.03 – 

соціальна філософія та філософія історії). Спецрада К 
14.053.02 у Житомирському державному університеті 
імені Івана Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. 
Велика Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий 
керівник – Слюсар В. М., кандидат філософ. наук, доцент, 
доцент кафедри філософії (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). Опоненти: Полисаєв О. П., 
доктор філософ. наук, професор, науковий співробітник 
(ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди»); Шкіль Л. Л., 
кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри філо-
софської антропології (Національний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова). (365/1)

Зайко Леся Яківна, асистент кафедри видавничої спра-
ви, редагування, основ журналістики та філології Жито-
мирського державного університету імені Івана Франка: 
«Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: 
соціально-філософський аналіз» (09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія історії). Спецрада К 14.053.02 
у Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка МОН України (10008, м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 40; тел. (0412) 43-14-17). Науковий керів-
ник – Герасимчук А. А., доктор філософ. наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Фран-
ка). Опоненти: Ороховська Л. А., доктор філософ. наук, 
доцент кафедри філософії (Національний авіаційний 
університет); Власенко Ф. П., кандидат філософ. наук, 
доцент кафедри гуманітарних наук (Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка). (366/1)

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Рослицька Мар’яна Василівна, тимчасово не працює: 

«Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: Формаль-
но-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на 
матеріалі промов президентів України, Польщі та Франції 
кін. XX – поч. XXI ст.)» (10.02.15 – загальне мовознавство). 
Спецрада К 35.051.23 у Львівському національному уні-
верситеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. (032) 261-60-48). Науковий 
керівник – Мацюк Г. П., доктор філол. наук, професор 
кафедри загального мовознавства (Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка). Опоненти: Єрмолен-
ко С. С., доктор філол. наук, провідний науковий спів-
робітник (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН 
України); Пальчевська О. С., кандидат філол. наук, доцент 
кафедри іноземних мов та перекладознавства (Львівський 
державний університет безпеки життєдіяльності). (49/1)

Кулина Ольга Василівна, старший викладач кафе-
дри прикладної лінгвістики Національного університету 
«Львівська політехніка»: «Заповіт як соціокомунікативний 
феномен (на матеріалі англійських заповітів середини 
ХІХ – початку XXI століть)» (10.02.04 – германські мови). 
Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному уні-
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верситеті імені Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий 
керівник – Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, профе-
сор, професор кафедри перекладознавства та контра-
стивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Бабелюк О. А., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри іноземних мов та перекладознавства (Львівський 
державний університет безпеки життєдіяльності); Калі-
берда О. О., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафе-
дри іноземних мов і методики викладання (Бердянський 
державний педагогічний університет). (127/1)

Близнюк Катерина Ростиславівна, старший викладач 
кафедри загального і слов’янського мовознавства Націо-
нального університету «Києво-Могилянська академія»: 
«Лексико-семантичне поле «патріотизм» в українській, 
англійській і польській мовах» (10.02.17 – порівняль-
но-історичне і типологічне мовознавство). Спецрада К 
11.051.14 у Донецькому національному університеті іме-
ні Василя Стуса МОН України (21021, м. Вінниця, вул. 
600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий керівник – 
Лучик А. А., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри загального і слов’янського мовознавства (На-
ціональний університет «Києво-Могилянська академія»). 
Опоненти: Кравченко Е. О., доктор філол. наук, доцент, 
в. о. завідувача кафедри української філології і культури 
(Донецький національний університет імені Василя Стуса); 
Собков Ю. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафе-
дри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Черні-
вецький національний університет імені Юрія Федькови-
ча). (128/1)

Варбанець Тетяна Вікторівна, викладач кафедри іно-
земних мов № 1 Національного університету «Одеська 
юридична академія»: «Онімний складник електронно-
го дискурсу комп’ютерних ігор» (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 – Карпенко О. Ю., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри граматики англійської мови 
(Одеський національний університет імені І. І. Мечнико-
ва МОН України). Опоненти: Сєрякова І. І., доктор філол. 
наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи 
і міжнародних зв’язків, професор кафедри германської і 
фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова 
(Київський національний лінгвістичний університет МОН 
України); Дідур Ю. І., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри іноземних мов (Одеський національний еконо-
мічний університет МОН України). (151/1)

Славінська Марина Сергіївна, аспірант кафедри укра-
їнської мови Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова: «Лексико-семантичні сугестогени соціаль-

ної реклами: психолінгвістична інтерпретація» (10.02.01 – 
українська мова). Спецрада Д 41.051.02 в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова МОН 
України (65058, м. Одеса, Французький бульв., 24/26; тел. 
63-07-03). Науковий керівник – Ковалевська Т. Ю., доктор 
філол. наук, професор, завідувач кафедри української 
мови (Одеський національний університет імені І. І. Меч-
никова МОН України). Опоненти: 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); 
Денисевич О. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент 
кафедри видавничої справи, редагування, основ журналіс-
тики та філології (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка МОН України). (152/1)

Лєвочкіна Світлана Владиславівна, старший викла-
дач кафедри практики англійської мови Черкаського на-
ціонального університету імені Богдана Хмельницького: 
«Лінгвокогнітивні аспекти онімів у художньому тексті 
в жанрі фентезі (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн)» 
(10.02.04 – германські мови). Спецрада К 26.133.08 у Київ-
ському університеті імені Бориса Грінченка МОН України 
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел./
факс (044) 272-19-02). Науковий керівник – Жаботин-
ська С. А., доктор філол. наук, професор, професор кафе-
дри англійської філології та методики навчання англій-
ської мови (Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького). Опоненти: Воробйова О. П., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри англій-
ської філології і філософії мови імені О. М. Мороховсько-
го (Київський національний лінгвістичний університет); 
Гнаповська Л. В., кандидат філол. наук, доцент, завідувач 
кафедри іноземних мов ННІ бізнес-технологій «УАБС» 
(Сумський державний університет). (224/1)

Філатова Катерина Олександрівна, тимчасово не пра-
цює: «Кольороконцепти в номінативних моделях англій-
ських, українських і новогрецьких композитів: лінгвокогні-
тивний аспект» (10.02.15 – загальне мовознавство). Спец-
рада К 26.133.08 у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка МОН України (04053, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 18/2; тел./факс (044) 272-19-02). Науковий 
керівник – Жаботинська С. А., доктор філол. наук, профе-
сор, професор кафедри англійської філології та методи-
ки навчання англійської мови (Черкаський національний 
університет імені Богдана Хмельницького). Опоненти: 
Кравченко Н. К., доктор філол. наук, професор, профе-
сор кафедри англійської філології і філософії мови імені 
професора О. М. Мороховського (Київський національ-
ний лінгвістичний університет); Романюк Ю. В., кандидат 
філол. наук, старший науковий співробітник відділу лек-
сикології, лексикографії та структурно-математичної лінг-
вістики (Інститут української мови НАН України). (226/1)
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Герасименко Юлія Андріївна, диспетчер факультету 
філології та соціальних комунікацій Бердянського держав-
ного педагогічного університету: «Рецепція української істо-
рії в західноєвропейській прозі кінця XX – початку XXI сто-
ліття» (10.01.05 – порівняльне літературознавство). Спец-
рада К 18.092.02 у Бердянському державному педагогіч-
ному університеті МОН України (71112, м. Бердянськ, вул. 
Шмідта, 4; тел. (06153) 4-74-68). Науковий керівник – Хар-
лан О. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри 
української та зарубіжної літератури і порівняльного літе-
ратурознавства (Бердянський державний педагогічний уні-
верситет МОН України). Опоненти: Городнюк Н. А., доктор 
філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філоло-
гії (Маріупольський державний університет МОН України); 
Яцків Н. Я., кандидат філол. наук, професор, декан факуль-
тету іноземних мов (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» МОН України). (262/1)

Писаревська Оксана Вікторівна, викладач кафедри 
філології та лінгводидактики факультету підготовки іно-
земних громадян Харківського автомобільно-дорож-
нього університету: «Художня концепція людини і світу 
у поезії А. Перерви» (10.01.01 – українська література). 
Спецрада К 18.092.02 у Бердянському державному педа-
гогічному університеті МОН України (71112, м. Бердянськ, 
вул. Шмідта, 4; тел. (06153) 4-74-68). Науковий керівник – 
Ушкалов Л. В., доктор філол. наук, професор, професор 
кафедри української і світової літератури (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Ско-
вороди МОН України). Опоненти: Анісімова Н. П., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри української та 
зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства 
(Бердянський державний педагогічний університет МОН 
України); Смаглій І. В., кандидат філол. наук, доцент кафе-
дри українознавства (Український державний хіміко-тех-
нологічний університет МОН України). (263/1)

Садовська Юлія Володимирівна, лаборант кафедри 
зарубіжної літератури Одеського національного універси-
тету імені І. І. Мечникова: «“Революційний роман” М. Асу-
ели у контексті російської та мексиканської літературно-
малярських традицій 20-х років XX століття» (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство). Спецрада К 18.092.02 
у Бердянському державному педагогічному університеті 
МОН України (71112, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4; тел. 
(06153) 4-74-68). Науковий керівник – Силантьєва В. І., 
доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри зару-
біжної літератури (Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова МОН України). Опоненти: Пано-
ва Н. Ю., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри 
іноземних мов і методики викладання (Бердянський дер-
жавний педагогічний університет МОН України); Галкі-
на Я. В., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри 
англійської філології та перекладу (Університет імені Аль-
фреда Нобеля МОН України). (264/1)

Онищенко Олександр Іванович, викладач кафедри іно-
земних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: 
«Поетика мемуарної прози письменників української діа-
спори другої половини XX столітгя» (10.01.01 – українська 
література). Спецрада Д 73.053.03 у Черкаському національ-
ному університеті імені Богдана Хмельницького МОН України 
(18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 35-53-
95). Науковий керівник – Мацько В. П., доктор філол. наук, 
професор, завідувач кафедри української мови і літератури 
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія). Опоненти: 
Кіраль С. С., доктор філол. наук, професор, завідувач відді-
лу національної бібліографії (Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського НАН України); Поляруш Н. С., кан-
дидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри української 
літератури (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського). (267/1)

Левченко Оксана Олександрівна, викладач кафедри 
української та російської мови Донецького національного 
медичного університету: «Неоромантична поетика прози 
Михайла Коцюбинського» (10.01.01 – українська літерату-
ра). Спецрада Д 73.053.03 у Черкаському національному 
університеті імені Богдана Хмельницького МОН Украї-
ни (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; тел. (0472) 
35-53-95). Науковий керівник – Михида С. П., доктор 
філол. наук, професор кафедри української та зарубіжної 
літератури (Центральноукраїнський державний педагогіч-
ний університет імені Володимира Винниченка). Опонен-
ти: Турган О. Д., доктор філол. наук, професор, завідувач 
кафедри культурології та українознавства (Запорізький 
державний медичний університет); Клименко Г. А., канди-
дат філол. наук, доцент кафедри української літератури та 
компаративістики (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького). (268/1)

Зубик Наталія Василівна, аспірант кафедри світо-
вої літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Васи-
ля Стефаника», учитель української мови та літератури 
Заліщицької державної гімназії: «Віршування Петра Кар-
манського (метрика, ритміка, строфіка, римування, осо-
бливості рими)» (10.01.06 – теорія літератури). Спецрада 
К 76.051.11 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. М. Коцюбинського, 2; тел. 58-48-46). Науковий керів-
ник – Бунчук Б. І., доктор філол. наук, професор, профе-
сор кафедри української літератури, декан філологічного 
факультету (Чернівецький національний університет іме-
ні Юрія Федьковича). Опоненти: Науменко Н. В., доктор 
філол. наук, професор, професор кафедри іноземних 
мов професійного спрямування (Національний універси-
тет харчових технологій); Соколова В. А., кандидат філол. 
наук, доцент, доцент кафедри теорії літератури та зарубіж-
ної літератури (Східноєвропейський національний універ-
ситет імені Лесі Українки). (270/1)
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Виниченко Володимир Васильович, тимчасово не 
працює: «Проза М. В. Баршева: система мотивів, міфо-
поетика, інтертекст» (10.01.02 – російська література). 
Спецрада К 64.051.07 у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, 
м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-47). 
Науковий керівник – Шеховцова Т. А., доктор філол. 
наук, професор, професор кафедри історії російської 
літератури (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України). Опоненти: Пахарє-
ва Т. А., доктор філол. наук, професор, професор кафе-
дри російської та зарубіжної літератури (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОН 
України); Рубан А. А., кандидат філол. наук, доцент, 
доцент кафедри російської мови та літератури (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
МОН України, м. Слов’янськ). (271/1)

Ярмолінська Марина Валеріївна, старший лаборант 
кафедри української мови та прикладної лінгвістики 
Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Типологія засобів милозвучності 
української мови: еволюція та кодифікація» (10.02.01 – 
українська мова). Спецрада Д 26.001.19 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Мосенкіс Ю. Л., 
доктор філол. наук, професор, професор кафедри укра-
їнської мови та прикладної лінгвістики (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Сологуб Н. М., доктор філол. наук, професор, професор, 
завідувач кафедри мов (Національна музична академія 
України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
України); Шевчук С. В., кандидат філол. наук, професор, 
професор, завідувач кафедри культури української мови 
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драго-
манова МОН України). (529/1)

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Лейберюк Олександр Михайлович, молодший науко-

вий співробітник відділу картографії Інституту географії 
НАН України: «Картографування демографічного розвитку 
регіонів України: сутність і організація (на прикладі Черні-
вецької області)» (11.00.12 – географічна картографія). 
Спецрада Д 26.163.01 в Інституті географії НАН України 
(01030, м. Київ, вул. Володимирська, 44; тел. (044) 234-61-
93). Науковий керівник – Руденко Л. Г., доктор географ. 
наук, професор, академік НАН України, директор (Інститут 
географії НАН України). Опоненти: Джаман В. О., доктор 
географ. наук, професор, завідувач кафедри географії 
України та регіоналістики (Чернівецький національний уні-
верситет імені Юрія Федьковича); Курач Т. М., кандидат 
географ. наук, доцент, доцент кафедри геодезії та карто-
графії (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (323/1)

Ренда Андрій Дмитрович, головний гідрогеолог Волин-
ської гідрогеолого-меліоративної партії Волинського 
обласного управління водних ресурсів: «Ками Волинсько-
го Полісся та їхнє раціональне використання» (11.00.04 – 
геоморфологія та палеогеографія). Спецрада К 26.001.22 у 
Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 
64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – Богуць-
кий А. Б., кандидат геол.-мін. наук, професор, професор 
кафедри геоморфології і палеогеографії (Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Комлєв О. О., доктор географ. наук, професор, професор 
кафедри землезнавства та геоморфології (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Залесь-
кий І. І., кандидат географ. наук, доцент, доцент кафедри 
екології, технології захисту довкілля та лісового господар-
ства (Національний університет водного господарства та 
природокористування). (482/1)

Буряник Олеся Олексіївна, аспірант Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка: «Еколого-ланд-
шафтознавчий аналіз Сколівських Бескид» (11.00.01 – 
фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів). 
Спецрада К 26.001.22 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Мельник А. В., доктор географ. наук, профе-
сор, завідувач кафедри фізичної географії (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Гродзинський М. Д., доктор географ. наук, професор, член-
кореспондент НАН України, завідувач кафедри фізичної 
географії та геоекології (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка); Тимуляк Л. М., кандидат гео-
граф. наук, старший науковий співробітник відділу ланд-
шафтознавства (Інститут географії НАН України). (484/1)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Бондаренко Олена Григорівна, адвокат: «Розслідуван-

ня заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили 
смерть потерпілого» (12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшуко-
ва діяльність). Спецрада К 26.142.05 у ВНЗ «Міжрегіональ-
на академія управління персоналом» МОН України (03039, 
м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий 
керівник – Козаченко О. І., кандидат юрид. наук, старший 
науковий співробітник, професор кафедри управління 
безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності 
(ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»). 
Опоненти: Чаплинський К. О., доктор юрид. наук, профе-
сор, завідувач кафедри криміналістики, судової медицини 
та психіатрії (Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ); Перепелиця М. М., кандидат юрид. 
наук, професор, професор кафедри оперативно-розшуко-
вої діяльності та розкриття злочинів (Харківський націо-
нальний університет внутрішніх справ МВС України). (3/1)
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Звоненко Олена Олександрівна, старший викладач 
кафедри права ВНЗ «Київський університет ринкових від-
носин»: «Кримінальна відповідальність за порушення пра-
вил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорож-
нього руху» (12.00.08 – кримінальне право та криміноло-
гія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 26.142.05 
у ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 
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 (ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом»). 
Опоненти: Бусол О. Ю., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри спеціально-правових дисциплін Навчаль-
но-наукового гуманітарного інституту (Таврійський націо-
нальний університет імені В. І. Вернадського); Колос О. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри управ-
ління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяль-
ності (ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персона-
лом»). (4/1)

Бондаренко Наталія Володимирівна, суддя Одесько-
го регіонального відділення Національної школи суддів 
України: «Кримінологічна характеристика та запобігання 
нелегальній міграції в Україні» (12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 
Спецрада К 26.142.05 у ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керів-
ник – Храмцов О. М., доктор юрид. наук, доцент, про-
фесор кафедри управління безпекою, правоохоронної та 
антикорупційної діяльності (ВНЗ «Міжрегіональна акаде-
мія управління персоналом»). Опоненти: Небитов А. А., 
доктор юрид. наук, доцент, заступник начальника ГУНП 
у Київській області; Бортник В. А., кандидат юрид. наук, 
доцент, заступник завідувача кафедри адміністративного, 
фінансового та банківського права (ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персоналом»). (5/1)

Грінь Андрій Анатолійович, юрисконсульт КЗ «Хер-
сонська школа вищої спортивної майстерності» Херсон-
ської облради: «Дискреційні повноваження органів вико-
навчої влади України та їх реалізація» (12.00.07 – адміні-
стративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право). Спецрада Д 26.236.03 в Інституті держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. 
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-51-55). Науковий керів-
ник – Кисіль Л. Є., кандидат юрид. наук, доцент, стар-
ший науковий співробітник відділу проблем державного 
управління та адміністративного права (Інститут держави 
і права імені В. М. Корецького НАН України). Опоненти: 
Соколенко О. Л., доктор юрид. наук, професор, декан 
юридичного факультету (Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара); Дубенко С. Д., кан-
дидат юрид. наук, доцент. заслужений працівник освіти 

України, професор кафедри державознавства і права 
(Національна академія державного управління при Пре-
зидентові України). (8/1)

Артемчук Дмитро Олександрович, заступник началь-
ника відділу взаємодії з правоохоронними органами Пів-
нічного офісу Держаудитслужби: «Поділ державної влади 
в контексті конституційної юриспруденції: загальнотеоре-
тичний і функціональний аспекти» (12.00.02 – конститу-
ційне право; муніципальне право). Спецрада Д 26.236.03 в 
Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН Укра-
їни (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 278-
51-55). Науковий керівник – Борщевський І. В., кандидат 
юрид. наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін 
та міжнародного права (Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова). Опоненти: Сухонос В. В., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційно-
го права, теорії та історії держави і права (Сумський дер-
жавний університет); Білоскурська О. В., кандидат юрид. 
наук, доцент кафедри публічного права (Чернівецький на-
ціональний університет імені Юрія Федьковича). (9/1)

Бондарев Олексій Борисович, головний консультант-
інспектор відділу південних регіонів департаменту регі-
ональної політики Головного департаменту регіональної 
та кадрової політики Адміністрації Президента України: 
«Інститут омбудсмана у справах захисту прав військо-
вослужбовців: українська модель та зарубіжний досвід» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верхов-
ної Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4; 
тел. (044) 235-96-01, факс (044) 235-96-05). Науковий 
керівник – Куян І. А., доктор юрид. наук, старший науко-
вий співробітник, завідувач сектору експертних робіт 
(Інститут законодавства Верховної Ради України). Опонен-
ти: Федоренко В. Л., доктор юрид. наук, професор, заслу-
жений юрист України, директор (ННЦ судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції 
України); Омельченко Н. Л., кандидат юрид. наук, доцент, 
науковий співробітник відділу конституційного права та 
місцевого самоврядування (Інститут держави і права імені 
В. М. Корецького НАН України). (27/1)

Ємельянова Анна Геннадіївна, юрист ГО «Об’єднання 
відповідальних громадян»: «Електронна петиція як фор-
ма реалізації конституційного права на участь в управлінні 
державними справами» (12.00.02 – конституційне право; 
муніципальне право). Спецрада Д 26.867.01 в Інституті 
законодавства Верховної Ради України (04053, м. Київ, 
пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, факс (044) 
235-96-05). Науковий керівник – Приходько Х. В., доктор 
юрид. наук, професор, тимчасово не працює. Опоненти: 
Федоренко В. Л., доктор юрид. наук, професор, заслу-
жений юрист України, директор (НДЦ судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності Міністерства юсти-
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ції України); Чехович С. Б., кандидат юрид. наук, доцент, 
заслужений юрист України, завідувач відділу (Головний 
департамент правової політики Адміністрації Президента 
України). (28/1)

Пацкан Наталія Василівна, аспірант кафедри право-
суддя Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка: «Організаційно-правові засади доступу до 
адвокатської діяльності» (12.00.10 – судоустрій; прокура-
тура та адвокатура). Спецрада Д 26.001.05 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. 
(044) 239-31-41). Науковий керівник – Яновська О. Г., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри право-
суддя (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). Опоненти: Іваницький С. О., доктор юрид. наук, 
доцент, завідувач кафедри професійних та спеціальних 
дисциплін (Луганський державний університет внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Бірюко-
ва А. М., кандидат юрид. наук, доцент, заслужений юрист 
України, проректор (Академія адвокатури України). (46/1)

Рябчук Святослав Володимирович, адвокат, керівник 
ТОВ «Правовий партнер»: «Кримінологічна характерис-
тика та запобігання гральному бізнесу» (12.00.08 – кри-
мінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право). Спецрада К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 
(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-
08). Науковий керівник – Голіна В. В., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, заслу-
жений діяч науки і техніки України, професор кафедри 
кримінології та кримінально-виконавчого права (Націо-
нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
Опоненти: Литвинов О. М., доктор юрид. наук, професор, 
заслужений працівник освіти України, завідувач кафе-
дри кримінального права і кримінології факультету № 1 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Палій М. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафе-
дри кримінального права, процесу і криміналістики (Київ-
ський інститут інтелектуальної власності та права (На-
ціональний університет «Одеська юридична академія»). 
(65/1)

Самойлова Олена Михайлівна, молодший науковий 
співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України: «Кримінологічна характеристика, 
детермінація та запобігання умисним вбивствам та умис-
ним тяжким тілесним ушкодженням, що вчиняються осо-
бами похилого віку» (12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право). Спецрада 
К 64.502.01 у НДІ вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України (61002, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 49; тел. (057) 715-62-08). Науковий керів-

ник – Голіна В. В., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і 
техніки України, професор кафедри кримінології та кримі-
нально-виконавчого права (Національний юридичний уні-
верситет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Блага А. Б., 
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільного 
та кримінального права і процесу (Чорноморський націо-
нальний університет імені Петра Могили); Андрушко А. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримі-
нального права і процесу юридичного факультету (ДНВЗ 
«Ужгородський національний університет»). (74/1)

Дика Євгенія Олександрівна, старший викладач кафе-
дри кримінального права, процесу і криміналістики Київ-
ського інституту інтелектуальної власності та права На-
ціонального університету «Одеська юридична академія»: 
«Криміногенна ситуація у механізмі насильницьких злочи-
нів» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право). Спецрада Д 41.086.03 у На-
ціональному університеті «Одеська юридична академія» 
МОН України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; 
тел. (048) 719-88-01). Науковий керівник – Дрьомін В. М., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, заслужений діяч науки і техніки України, за-
відувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчо-
го права (Національний університет «Одеська юридична 
академія» МОН України). Опоненти: Глушков В. О., доктор 
юрид. наук, професор, академік Європейської академії 
безпеки і конфліктології, заслужений юрист України, про-
фесор кафедри тактико-спеціальної підготовки (Академія 
державної пенітенціарної служби України); Бабенко А. М., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри криміналь-
ного права та кримінології (Одеський державний універси-
тет внутрішніх справ). (153/1)

Савинець Олена Юріївна, викладач кафедри правового 
забезпечення Військового інституту Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка: «Адміністратив-
но-правове забезпечення мобілізації Збройних Сил Украї-
ни» (12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове 
право, інформаційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 
МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 
490-95-00). Науковий керівник – Коропатник І. М., док-
тор юрид. наук, доцент, начальник кафедри правового 
забезпечення Військового інституту (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Шопіна І. М., доктор юрид. наук, старший науковий спів-
робітник, професор кафедри адміністративно-правових 
дисциплін (Львівський державний університет внутрішніх 
справ); Топольніцький В. В., кандидат юрид. наук, про-
відний науковий співробітник НДВ проблем військового 
законодавства Центру воєнно-стратегічних досліджень 
(Національний університет оборони України імені Івана 
Черняховського). (175/1)
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Ковбасюк Віталій Васильович, викладач кафедри 
управління безпекою, правоохоронної та антикорупцій-
ної діяльності ННІ права імені князя Володимира Велико-
го ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління пер-
соналом»: «Правовідносини у сфері адміністративного 
судочинства: засади правового регулювання» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада Д 26.142.02 у ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом» 
МОН України (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 
490-95-00). Науковий керівник – Беззубов Д. О., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри конституційно-
го та адміністративного права (Державний університет 
інфраструктури та технологій). Опоненти: Ануфрієв М. І., 
доктор юрид. наук, доцент, завідувач кафедри адміні-
стративного, фінансового та банківського права ННІ пра-
ва імені князя Володимира Великого (ПрАТ «ВНЗ «Між-
регіональна академія управління персоналом»); Зароси-
ло В. В., кандидат юрид. наук, викладач вищої категорії 
(Київський державний коледж туризму та готельного 
господарства). (176/1)

Пилипишин Станіслав Станіславович, аспірант кафе-
дри господарського, трудового права та цивільно-пра-
вових дисциплін ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 
управління персоналом»: «Правове регулювання розра-
хунків у фінансово-господарській діяльності» (12.00.04 – 
господарське право, господарсько-процесуальне право). 
Спецрада К 26.142.01 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна акаде-
мія управління персоналом» МОН України (03039, м. Київ, 
вул. Фрометівська, 2; тел. 490-95-00). Науковий керів-
ник – Шуба Б. В., доктор юрид. наук, професор кафедри 
адміністративного і кримінального права (Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара). Опонен-
ти: Демченко С. Ф., доктор юрид. наук заслужений юрист 
України, помічник президента НАН України; Дядюк А. Л., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри правового регулю-
вання економіки (ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана»). (179/1)

Левада Олена Валеріївна, молодший науковий співро-
бітник відділу планування та аналізу правових досліджень 
Управління планування та координації правових дослі-
джень в Україні НАПрН України: «Пільги й обмеження в 
праві: загальнотеоретична характеристика» (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, 70; тел. (057) 
704-92-93). Науковий керівник – Петришин О. В., доктор 
юрид. наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН 
України, президент НАПрН України. Опоненти: Стецен-
ко С. Г., доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України, професор кафедри адміністративного та 
господарського права (Запорізький національний універ-

ситет); Варич О. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри теорії права і держави (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). (180/1)

Шпак Максим Володимирович, асистент кафедри 
цивільного процесу Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого: «Професійне представни-
цтво адвоката у цивільному процесі» (12.00.03 – цивіль-
не право і цивільний процес; сімейне 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 – Гусаров К. В., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного про-
цесу (Національний юридичний університет імені Яросла-
ва Мудрого). Опоненти: Бичкова С. С., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу 
(Національна академія внутрішніх справ); Білоусов Ю. В., 
кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри 
цивільного права та процесу (Хмельницький університет 
управління та права). (181/1)

Мороз Євген Степанович, аспірант ПВНЗ «Універси-
тет сучасних знань»: «Органи державного фінансового 
контролю як суб’єкти адміністративно-деліктного про-
цесу в Україні» (12.00.07 – адміністративне право і про-
цес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада Д 
26.732.01 у Державному науково-дослідному інституті 
МВС України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а; 
тел. 254-95-25). Науковий керівник – Мосьондз С. О., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри при-
ватно-правових дисциплін (ПВНЗ «Університет сучасних 
знань»). Опоненти: Суббот А. І., доктор юрид. наук, про-
фесор, професор кафедри міжнародного та європейсько-
го права (Хмельницький університет управління та права); 
Глух М. В., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафе-
дри міжнародного права та порівняльного правознав-
ства (Університет державної фіскальної служби України). 
(195/1)

Казьмірик Юлія Іванівна, аспірант кафедри порівняль-
ного і європейського права Інституту міжнародних відно-
син Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Юридична природа Євразійського економіч-
ного союзу» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 
26.001.10 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник – 
Шпакович О. М., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри порівняльного і європейського права (Інститут 
міжнародних відносин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка). Опоненти: Дмитрієв А. І., 
доктор юрид. наук, професор, головний науковий співро-
бітник відділу європейського права та міжнародної інте-
грації (Інститут законодавства Верховної Ради України); 
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Савчук К. О., кандидат юрид. наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу між-
народного права та порівняльного правознавства (Інсти-
тут держави і права імені В. М. Корецького НАН України). 
(211/1)

Харатян Татевік Нерсесівна, науковий консультант 
судді Конституційного Суду України: «Конституційне пра-
во людини на життя в умовах розвитку біотехнологій» 
(12.00.02 – конституційне право; муніципальне право). 
Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному уні-
верситеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). 
Науковий керівник – Колісник В. П., доктор юрид. наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя 
Конституційного Суду України. Опоненти: Серьогіна С. Г., 
доктор юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України, директор (НДІ державного будівництва та місце-
вого самоврядування НАПрН України); Григоренко Є. І., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри державно-правових 
дисциплін (Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна). (242/1)

Джерелій Валерій Вікторович, тренер з боротьби спор-
тивного клубу «Юракадемія» Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого: «Правова охоро-
на навколишнього природного середовища в містах» 
(12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у 
Національному юридичному університеті імені Яросла-
ва Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 77; тел. (057) 704-92-72). Науковий керівник – Геть-
ман А. П., доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН 
України, проректор з наукової роботи (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: 
Єрмоленко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри аграрного, земельного та екологічного права 
імені академіка В. З. Янчука (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України); Савчук О. О., 
кандидат юрид. наук, науковий співробітник (НДІ правово-
го забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України). 
(244/1)

Соловйов Олексій Володимирович, асистент кафе-
дри трудового права Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого: «Правове регулювання 
загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання від нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання, які спричинили втрату працездатнос-
ті» (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпе-
ченн). Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Нау-
ковий керівник – Прилипко С. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, дійсний член (академік) НАПрН України, професор 

кафедри трудового права (Національний юридичний уні-
верситет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Москален-
ко О. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
цивільно-правових дисциплін, господарського та трудово-
го права (Харківський національний педагогічний універ-
ситет імені Г. С. Сковороди); Костюченко О. Є., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та 
процесу (Національний університет державної фіскальної 
служби України). (246/1)

Усманов Юрій Ільдарович, тимчасово не працює: 
«Міжнародно-правове забезпечення права на життя в 
умовах збройних конфліктів та ситуацій насильства всере-
дині держави» (12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 
64.086.03 у Національному юридичному університеті іме-
ні Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – 
Сенаторова О. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри 
міжнародного права (Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Київець О. В., 
доктор юрид. наук, професор кафедри міжнародного та 
європейського права (ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»); Гут-
ник В. В., кандидат юрид. наук, доцент кафедри міжна-
родного права (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). (247/1)

Тичина Вікторія Павлівна, аспірант кафедри міжна-
родного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого: «Міжнародно-правовий статус 
Організації економічного співробітництва та розвитку» 
(12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 64.086.03 у 
Національному юридичному університеті імені Яросла-
ва Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керівник – Ана-
кіна Т. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародного права (Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Сироїд Т. Л., 
доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри міжна-
родного і європейського права (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Львова Є. О., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри державознавства і 
права (Одеський регіональний інститут державного управ-
ління Національної академії державного управління при 
Президентові України). (248/1)

Шевчук Олександр Олександрович, аспірант кафедри 
порівняльного і європейського права Інституту міжна-
родних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Правове регулювання охорони 
персональних даних в Європейському Союзі» (12.00.11 – 
міжнародне право). Спецрада Д 26.001.10 у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка МОН 
України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 
239-31-41). Науковий керівник – Муравйов В. І., доктор 
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юрид. наук, професор, завідувач кафедри порівняльного 
і європейського права Інституту міжнародних відносин 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка). Опоненти: Тимченко Л. Д., доктор юрид. наук, 
професор, головний науковий співробітник НДЦ проблем 
оподаткування та фінансового права (НДІ фіскальної полі-
тики Університету державної фіскальної служби України); 
Мушак Н. Б., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафе-
дри міжнародного права та порівняльного правознавства 
(Київський університет права НАН України). (249/1)

Севастьяненко Катерина Олександрівна, суддя Хар-
ківського окружного адміністративного суду: «Єдність 
і диференціація правового регулювання оплати праці» 
(12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечен-
ня). Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 70; тел. (057) 704-92-93). Науко-
вий керівник – Капліна Г. А., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри правознавства (Східноукраїнський націо-
нальний університет імені Володимира Даля). Опоненти: 
Слюсар А. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри трудового права (Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого); Вапнярчук Н. М., кандидат 
юрид. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу планування та аналізу пра-
вових досліджень НАПрН України. (251/1)

Кошеленко Каріна Віталіївна, тимчасово не працює: 
«Юридична відповідальність за шкоду навколишньому 
природному середовищу за законодавством України і ЄС: 
порівняльно-правовий аспект» (12.00.06 – земельне пра-
во; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 
право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридич-
ному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України 
(61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-
93-61). Науковий керівник – Гетьман А. П., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
академік НАПрН України, проректор з наукової роботи (На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Мудро-
го). Опоненти: Носік В. В., доктор юрид. наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри 
земельного та аграрного права (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка); Савчук О. О., кандидат 
юрид. наук, науковий співробітник (НДІ правового забез-
печення інноваційного розвитку НАПрН України). (252/1)

Цалин Роман Володимирович, адвокат: «Особливості 
правового статусу власника відходів в Україні» (12.00.06 – 
земельне право; аграрне право; екологічне право; при-
родоресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національ-
ному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. 
(057) 704-93-61). Науковий керівник – Гетьман А. П., 
доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, 

проректор з наукової роботи (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Єрмолен-
ко В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри 
аграрного, земельного та екологічного права імені акаде-
міка В. З. Янчука (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України); Зуєв В. А., кандидат юрид. 
наук, доцент, директор ННІ права та міжнародно-правових 
відносин (Університет митної справи та фінансів). (254/1)

Нестерова Наталя Іванівна, диспетчер заочного 
факультету № 2 Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого: «Принцип раціонального вико-
ристання природних ресурсів в екологічному праві Укра-
їни» (12.00.06 – земельне право; аграрне право; природо-
ресурсне право). Спецрада Д 64.086.04 у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН 
України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 
704-93-61). Науковий керівник – Гетьман А. П., доктор 
юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, академік НАПрН України, проректор з науко-
вої роботи (Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого). Опоненти: Носік В. В., доктор юрид. 
наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, про-
фесор кафедри земельного та аграрного права юридич-
ного факультету (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Зуєв В. А., кандидат юрид. наук, 
доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 
(Університет митної справи та фінансів). (256/1)

Вишневський Михайло Валентинович, заступник керів-
ника апарату Херсонського міського суду Херсонської 
області: «Адміністративно-правове регулювання діяль-
ності апарату суду в Україні» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідному інституті пуб-
лічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-
10-31). Науковий керівник – Пайда Ю. Ю., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінан-
сового та інформаційного права (ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»). Опоненти: Діденко С. В., док-
тор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, 
директор (Херсонський інститут Міжрегіональної академії 
управління персоналом); Іванищук А. А., доктор юрид. 
наук, старший дослідник, голова суду (Дніпровський 
районний суд м. Херсона). (272/1)

Соловей Олексій Миколайович, викладач кафедри 
професійних та спеціальних дисциплін Херсонського 
факультету Одеського державного університету внутріш-
ніх справ: «Адміністративно-правове регулювання штабної 
діяльності в органах внутрішніх справ України» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
маційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідно-
му інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Пайда Ю. Ю., 
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кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри адміністра-
тивного, фінансового та інформаційного права (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»). Опоненти: 
Заросило В. О., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри управління безпекою, правоохоронної та антико-
рупційної діяльності (Міжрегіональна академія управління 
персоналом); Орловська І. Г., кандидат юрид. наук, доцент 
кафедри конституційного права та теоретико-правових 
дисциплін (Інститут права та суспільних відносин Відкри-
того міжнародного університету розвитку людини «Украї-
на»). (273/1)

Юшкевич Христина Василівна., тимчасово не працює: 
«Адміністративно-правові засади охорони та захисту лісо-
вого фонду України» (12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті 
МОН України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник – Діхтієв-
ський П. В., доктор юрид. наук, професор, професор кафе-
дри адміністративного права (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Гетьман Є. А., 
доктор юрид. наук, старший науковий співробітник, голов-
ний науковий співробітник відділу координації правових 
досліджень НАПрН України; Школик А. М., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінан-
сового права (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). (286/1)

Волошина Яна Леонідівна, провідний спеціаліст відді-
лу юридичного забезпечення поточної діяльності центру 
управління юридичного забезпечення Головного сервіс-
ного центру МВС України: «Юридична консультативна 
діяльність: теоретико-правове дослідження» (12.00.01 – 
теорія та історія держави і права; історія політичних і пра-
вових учень). Спецрада Д 26.007.04 у Національній акаде-
мії внутрішніх справ МВС України (03055, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1; тел. (044) 520-06-60). Науковий керів-
ник – Гусарєв С. Д., доктор юрид. наук, професор, заслу-
жений юрист України, перший проректор (Національна 
академія внутрішніх справ). Опоненти: Бисага Ю. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист Украї-
ни, директор Інституту держави і права країн Європи, за-
відувач кафедри конституційного права та порівняльного 
правознавства (Ужгородський національний університет); 
Кагадій М. І., кандидат юрид. наук, старший науковий 
співробітник, провідний фахівець управління організації 
розслідувань, перевірок та співпраці з правоохоронними 
органами департаменту безпеки («Укртрансгаз»). (298/1)

Терещук Микола Миколайович, старший викладач 
кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітарних 
дисциплін Білоцерківського національного аграрного 
університету: «Юридична відповідальність у публічному 
праві» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; істо-

рія політичних і правових учень). Спецрада Д 26.007.04 
у Національній академії внутрішніх справ МВС України 
(03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 520-
06-60). Науковий керівник – Осауленко А. О., кандидат 
юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії держави та 
права (Національна академія внутрішніх справ). Опоненти: 
Пархоменко Н. М., доктор юрид. наук, професор, вчений 
секретар (Інститут держави і права імені В. М. Корецько-
го НАН України); Тихомиров О. О., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 
(Національна академія Служби безпеки України). (299/1)

Марунич Ганна Ігорівна, адвокат Адвокатського 
об’єднання «Юридичний синдикат»: «Затягування цивіль-
ного процесу: сутність, правові наслідки та способи запо-
бігання» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. 520-
06-60). Науковий керівник – Бичкова С. С., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і 
процесу (Національна академія внутрішніх справ). Опонен-
ти: Гусаров К. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри цивільного процесу (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого); Бобрик В. І., канди-
дат юрид. наук, старший науковий співробітник, старший 
науковий співробітник відділу юрисдикційних форм пра-
вового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та 
судочинства (НДІ приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України). (300/1)

Волинська Аліна Миколаївна, прокурор Київської міс-
цевої прокуратури № 8: «Договір про надання детективних 
послуг» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ МВС 
України (03055, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. 520-
06-60). Науковий керівник – Демиденко Н. В., кандидат 
юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права 
і процесу (Національна академія внутрішніх справ). Опо-
ненти: Дзера О. В., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, 
професор кафедри цивільного права (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка); Федосє-
єва Т. Р., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
приватного права (Національний університет «Києво- 
Могилянська академія»). (301/1)

Сезонова Ольга Миколаївна, заступник начальника – 
завідувач відділення планування навчального процесу 
навчально-методичного відділу Харківського національ-
ного університету внутрішніх справ: «Адміністративно-
правові засади надання освітніх послуг закладами вищої 
освіти зі специфічними умовами навчання» (12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інфор-
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маційне право). Спецрада К 26.503.01 у Науково-дослідно-
му інституті публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 
2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник – Шатрава С. О., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адмі-
ністративної діяльності поліції (Харківський національний 
університет внутрішніх справ). Опоненти: Дрозд О. Ю., 
доктор юрид. наук, доцент, т. в. о. завідувача докторантури 
та аспірантури (Національна академія внутрішніх справ); 
Новіков В. В., кандидат юрид. наук, доцент, начальник сек-
тору з питань пенсійного забезпечення ГУНП у Харківській 
області. (302/1)

Чернишов Денис Вікторович, заступник Міністра юсти-
ції України: «Адміністративно-правові засади пробації в 
Україні» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 у 
Науково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керів-
ник – Журавльов Д. В., доктор юрид. наук, професор. 
заслужений юрист України, перший заступник директо-
ра (Інститут права та післядипломної освіти Міністерства 
юстиції України). Опоненти: Заросило В. О., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри управління безпекою, 
правоохоронної та антикорупційної діяльності (Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом); Орловська І. Г., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційного 
права та теоретико-правових дисциплін (Інститут права та 
суспільних відносин Відкритого міжнародного університе-
ту розвитку людини «Україна»). (303/1)

Парханов Генрі Романович, помічник заступника голо-
ви відділу забезпечення діяльності керівництва Національ-
ної поліції управління організаційного забезпечення та 
контролю департаменту документального забезпечення 
Національної поліції України: «Адміністративно-правові 
засади превентивної діяльності Національної поліції Укра-
їни» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право). Спецрада К 26.503.01 
у Науково-дослідному інституті публічного права (03035, 
м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керів-
ник – Шатрава С. О., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри адміністративної діяльності поліції (Хар-
ківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Соболь Є. Ю., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адмі-
ністративного права (Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка); 
Бас В. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
поліцейського права (Національна академія внутрішніх 
справ). (304/1)

Карпушова Катерина Геннадіївна, головний спеціаліст 
відділу правової роботи Київського апеляційного адміні-
стративного суду: «Судові акти в системі податково-пра-
вового регулювання» (12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право). Спецрада 
Д 26.732.01 у Державному науково-дослідному інституті 
МВС України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4-а; тел. 
254-95-25). Науковий керівник – Рядінська В. О., доктор 
юрид. наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ 
проблем правового забезпечення діяльності міністерства 
(Державний науково-дослідний інститут МВС України). 
Опоненти: Музика-Стефанчук О. А., доктор юрид. наук, 
професор, провідний науковий співробітник НДЧ (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Дмитрик О. О., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри фінансового права (Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого). (328/1)

Данилів Софія Вікторівна, суддя Красноармійського 
міськрайонного суду Донецької області: «Адміністратив-
но-правові засади присяги у сфері публічної служби» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 08.727.02 у Дні-
пропетровському державному університеті внутрішніх 
справ МВС України (49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; 
тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – Клочко А. М., 
доктор юрид. наук, доцент, проректор (Харківський на-
ціональний державний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Ільков В. В., доктор юрид. наук, суддя (Дні-
пропетровський окружний адміністративний суд); Рома-
нов В. П., кандидат юрид. наук, прокурор (Прокуратура 
Запорізької області). (332/1)

Пустовий Олександр Олександрович, ад’юнкт докто-
рантури та аспірантури Національної академії внутрішніх 
справ: «Кримінологічні засади запобігання злочинам, що 
вчиняються безпритульними та бездоглядними дітьми в 
Україні» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада Д 26.007.03 у 
Національній академії внутрішніх справ МВС України (ДП-
680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). 
Науковий керівник – Гумін О. М., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри кримінального права і процесу 
(Національний університет «Львівська політехніка»). Опо-
ненти: Вереша Р. В., доктор юрид. наук, доцент, заслуже-
ний юрист України, професор кафедри кримінального та 
адміністративного права (Академія адвокатури України); 
Шевчук Т. І., кандидат юрид. наук, доцент кафедри право-
суддя (Всеукраїнський університет ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіо-
нальна академія управління персоналом»). (342/1)

Крищенко Андрій Євгенович, заступник голови Націо-
нальної поліції України – начальник Головного управління 
Національної поліції у м. Києві: «Адміністративно-право-
вий статус керівника територіального органу Національної 
поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку» 
(12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 26.007.03 у На-
ціональній академії внутрішніх справ МВС України (ДП-
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680, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). 
Науковий керівник – Лошицький М. В., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор 
(Національна академія прокуратури України). Опоненти: 
Безпалова О. І., доктор юрид. наук, професор, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, завідувач кафедри адмі-
ністративної діяльності поліції (Харківський національний 
університет внутрішніх справ); Манжула А. А., доктор 
юрид. наук, доцент, професор кафедри галузевого пра-
ва та правоохоронної діяльності (Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка). (343/1)

Голубош Володимир Валентинович, начальник Голов-
ного управління Національної поліції в Івано-Франківській 
області: «Кримінальна відповідальність за злочини проти 
громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові при-
паси, вибухові речовини та вибухові пристрої» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконав-
че право). Спецрада Д 26.007.03 у Національній академії 
внутрішніх справ МВС України (ДП-680, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керів-
ник – Приходько Т. М., кандидат юрид. наук, доцент, про-
відний науковий співробітник (Приватна установа «Нау-
ково-дослідний інститут публічного права»). Опоненти: 
Нєбитов А. А., доктор юрид. наук, заступник начальника – 
начальник кримінальної поліції (ГУНП у Київській області); 
Лащук Є. В., кандидат юрид. наук, доцент, директор з полі-
тико-правових питань (Асоціація «Інформаційні технології 
України»). (345/1)

Нікітіна Анастасія Олександрівна, інспектор навчаль-
ного відділу Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого: «Строки в кримінальному праві та їх 
значення» (12.00.08 – кримінальне право та криміноло-
гія; кримінально-виконавче право). Спецрада К 64.502.01 
у НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України (61002, м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 49; тел. (057) 715-62-08). Науковий керівник – 
Орловський Р. С., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри кримінального права № 1 (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: 
Фріс П. Л., доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального 
права (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»); Шульга А. М., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дис-
циплін (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). (386/1)

Бойко Анастасія Костянтинівна, викладач кафедри 
державно-правових дисциплін та міжнародного права 
Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди: «Правове регулювання працевлаш-
тування молоді» (12.00.05 – трудове право; право соціаль-

ного забезпечення). Спецрада К 11.737.02 у Донецькому 
юридичному інституті МВС України (50106, м. Кривий Ріг, 
вул. 7-й Зарічний мікрорайон, 24; тел. (0564) 257-45-58). 
Науковий керівник – Шабанов Р. І., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, 
господарського та трудового права (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). 
Опоненти: Венедіктов С. В., доктор юрид. наук, доцент, 
професор кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка); Байрак Д. В., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри права (Криворізький національний уні-
верситет). (390/1)

Морозов Демид Анатолійович, викладач циклу загаль-
ноправових дисциплін Луганського центру первинної про-
фесійної підготовки «Академія поліції» Луганського дер-
жавного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідо-
ренка, м. Сєвєродонецьк: «Розслідування незаконного 
посіву або вирощування снотворного маку чи конопель» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада Д 26.001.05 у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-
ник – Бондар В. С., кандидат юрид. наук, доцент, началь-
ник відділу організації наукової роботи (Луганський дер-
жавний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідорен-
ка). Опоненти: Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, старший 
науковий співробітник, доцент кафедри правосуддя (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
Черняк А. М., доктор юрид. наук, помічник начальника 
(з оперативних питань) Управління контррозвідуваль-
них заходів із захисту національної інформаційної сфери 
України департаменту захисту національної державності 
(Служба безпеки України). (411/1)

Андріяшевська Марина Сергіївна, адвокат: «Ювеналь-
на віктимологія: теоретико-правова модель» (12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-вико-
навче право). Спецрада К 11.737.01 у Донецькому юри-
дичному інституті МВС України (50065, м. Кривий Ріг, 
вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий 
керівник – Назимко Є. С., доктор юрид. наук, старший нау-
ковий співробітник, перший проректор (Донецький юри-
дичний інститут МВС України). Опоненти: Джужа О. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист Укра-
їни, головний науковий співробітник відділу організації 
наукової роботи (Національна академія внутрішніх справ); 
Лень В. В., кандидат юрид. наук, доцент, професор кафе-
дри кримінального права та кримінології (Національний 
технічний університет «Дніпровська політехніка»). (421/1)

Барвенко Віталій Костянтинович, суддя Комінтернів-
ського районного суду Одеської області: «Початковий 
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етап розслідування порушень правил охорони вод та 
забруднення моря» (12.00.09 – кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшуко-
ва діяльність). Спецрада К 11.737.01 у Донецькому юри-
дичному інституті МВС України (50065, м. Кривий Ріг, вул. 
Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керів-
ник – Саінчин О. С., доктор юрид. наук, професор, завіду-
вач кафедри галузевого права (Херсонський державний 
університет). Опоненти: Одерій О. В., доктор юрид. наук, 
доцент, професор кафедри кримінально-правових дисци-
плін та судових експертиз (Донецький юридичний інститут 
МВС України); Пазинич Т. А., кандидат юрид. наук, доцент, 
доцент кафедри криміналістики, судової медицини та пси-
хіатрії (Харківський національний університет внутрішніх 
справ). (422/1)

Гунченко Олександр Вадимович, адвокат: «Діяль-
ність захисника при вирішенні питання про застосуван-
ня запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» 
(12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судо-
ва експертиза; оперативно-розшукова діяльність). Спец-
рада К 11.737.01 у Донецькому юридичному інституті МВС 
України (50065, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. 
(0564) 92-94-92). Науковий керівник – Бесчастний В. М., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист Украї-
ни, ректор (Донецький юридичний інститут МВС України). 
Опоненти: Тітко І. А., доктор юрид. наук, доцент, завідувач 
кафедри кримінального права і кримінально-правових 
дисциплін (Полтавський юридичний інститут Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого); 
Тарасенко О. С., кандидат юрид. наук, головний спеціаліст 
відділу організації освітньої та наукової діяльності (Управ-
ління професійної освіти та науки департаменту персона-
лу, організації освітньої та наукової діяльності МВС Укра-
їни). (423/1)

Полегенька Олена Русланівна, викладач відділу підго-
товки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення 
в суді Інституту підвищення кваліфікації прокурорів Націо-
нальної академії прокуратури України: «Суб’єкт військових 
злочинів» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). Спецрада К 11.737.01 у 
Донецькому юридичному інституті МВС України (50065, 
м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-
92). Науковий керівник – Севрюков В. В., кандидат юрид. 
наук, заступник начальника відділу підготовки прокурорів 
з підтримання публічного обвинувачення в суді Інституту 
підвищення кваліфікації прокурорів (Національна акаде-
мія прокуратури України). Опоненти: Бабенко А. М., док-
тор юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального 
права та кримінології (Одеський державний університет 
внутрішніх справ); Пономарьова Т. І., кандидат юрид. наук, 
експерт сектору досліджень зброї (Донецький науково-
дослідний експертно-криміналістичний центр МВС Украї-
ни). (424/1)

Кулинич Антон Павлович, аспірант кафедри земельного 
та аграрного права Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: «Правовий режим земель міських 
територіальних громад в Україні» (12.00.06 – земельне 
право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне 
право). Спецрада Д 26.236.02 в Інституті держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України (01601, м. Київ, вул. 
Трьохсвятительська, 4; тел. 278-80-46). Науковий керів-
ник – Коваленко Т. О., доктор юрид. наук, професор, про-
фесор кафедри земельного та аграрного права (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опонен-
ти: Шульга М. В., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри земельного та аграрного права (Національний 
юридичний університет України імені Ярослава Мудрого); 
Настіна О. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін (Білоцерківський національ-
ний аграрний університет). (430/1)

Голопич Тарас Петрович, старший викладач кафедри 
трудового, аграрного, екологічного права та соціального 
захисту населення Харківського економіко-правового уні-
верситету: «Соціально-правові засади договірних відно-
син у трудовому праві України» (12.00.05 – трудове право; 
право соціального забезпечення). Спецрада К 11.737.02 у 
Донецькому юридичному інституті МВС України (50065, 
м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-
92). Науковий керівник – Венедіктов В. С., доктор юрид. 
наук, професор, заслужений юрист України, пенсіонер. 
Опоненти: Мельник К. Ю., доктор юрид. наук, професор, 
завідувач кафедри трудового та господарського права 
(Харківський національний університет внутрішніх справ); 
Вапнярчук Н. М., кандидат юрид. наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
планування та аналізу правових досліджень Управління 
планування та координації правових досліджень в Україні 
(Національна академія правових наук України). (473/1)

Коломієць Вадим Юрійович, фахівець ННІ заочного 
навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ: «Криміналь-
на відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень» 
(12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримі-
нально-виконавче право). Спецрада Д 08.727.04 у Дніпро-
петровському державному університеті внутрішніх справ 
МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; тел. 
(056) 370-98-00). Науковий керівник – Шаблистий В. В., 
доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри криміналь-
ного права та кримінології факультету підготовки фахів-
ців для органів досудового розслідування (Дніпропетров-
ський державний університет внутрішніх справ). Опонен-
ти: Назимко Є. С., доктор юрид. наук, старший науковий 
співробітник, перший проректор (Донецький юридичний 
інститут МВС України, м. Кривий Ргі); Коваленко А. В., кан-
дидат юрид. наук, доцент, докторант (Національна акаде-
мія внутрішніх справ). (475/1)
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Грищенко Наталія Михайлівна, старший інспектор 
сектору превенції Дніпровського районного відділення 
поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП у Дніпровській 
області: «Кримінальна відповідальність за протиправне 
заволодіння майном підприємства, установи чи організа-
ції» (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право). Спецрада Д 08.727.04 у Дні-
пропетровському державному університеті внутрішніх 
справ МВС України (49005, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26; 
тел. (056) 370-98-00). Науковий керівник – Бабанін С. В., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримі-
нального права та кримінології факультету підготовки 
фахівців для органів досудового розслідування (Дніпро-
петровський державний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Письменський Є. О., доктор юрид. наук, про-
фесор, завідувач кафедри кримінально-правових дис-
циплін (Луганський державний університет внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк); Шко-
ла С. М., кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафе-
дри публічного права Інституту соціальних і гуманітарних 
наук (Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка»). (476/1)

Левицька Оксана Володимирівна, асистент кафедри 
теорії та філософії права ННІ права та психології Націо-
нального університету «Львівська політехніка»: «Істина у 
праві: гносеологічний вимір» (12.00.12 – філософія пра-
ва). Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 237-49-93). Науковий керів-
ник – Сливка С. С., доктор юрид. наук, професор, заслуже-
ний юрист України, завідувач кафедри теорії та філософії 
права (ННІ права та психології Національного університету 
«Львівська політехніка»). Опоненти: Гураленко Н. А., док-
тор юрид. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії 
держави і права (Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича); Граб М. І., кандидат юрид. наук, 
доцент кафедри права (Львівський інститут Міжрегіональ-
ної академії управління персоналом). (477/1)

Корінний Сергій Олександрович, помічник заступни-
ка голови Київського окружного адміністративного суду: 
«Впровадження медіації в адміністративний процес Украї-
ни» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-
41). Науковий керівник – Губанова Т. О., кандидат юрид. 
наук, доцент, директор (ПВНЗ «Фінансово-правовий 
коледж»). Опоненти: Макушев П. В., доктор юрид. наук, 
професор, декан юридичного факультету (Дніпровський 
гуманітарний університет); Тильчик В. В., кандидат юрид. 
наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і 
процесу та митної безпеки (Університет державної фіс-
кальної служби України). (512/1)

Орос Марія Михайлівна, здобувач кафедри консти-
туційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», прокурор від-
ділу процесуального керівництва при провадженні досу-
дового розслідування територіальними органами поліції 
та підтримання державного обвинувачення прокуратури 
Закарпатської області: «Право народу на спротив: консти-
туційно-правове дослідження» (12.00.02 – конституційне 
право; муніципальне право). Спецрада Д 61.051.07 у ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» МОН України 
(88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; тел. (03122) 3-33-
41). Науковий керівник – Бисага Ю. М., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри 
конституційного права та порівняльного правознавства 
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). Опо-
ненти: Дешко Л. М., доктор юрид. наук, професор, завіду-
вач кафедри міжнародного публічного права (Київський 
національний торговельно-економічний університет); 
Фаловська І. М., кандидат юрид. наук, суддя Верховного 
Суду України. (513/1)

Іщенко Іван Володимирович, начальник Управлін-
ня превентивної діяльності ГУНП в Одеській області: 
«Адміністративно-правові засади здійснення підрозді-
лами Національної поліції України ювенальної превенції» 
(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 керівник – Джафарова О. В., 
доктор юрид. наук, професор, професор кафедри адмі-
ністративної діяльності поліції факультету № 3 (Хар-
ківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Юнін О. С., доктор юрид. наук, доцент, дирек-
тор ННІ заочного навчання та підвищення кваліфікації 
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ); Шевчук Г. В., кандидат юрид. наук, викладач 
кафедри адміністративної діяльності (Національна ака-
демія внутрішніх справ України). (542/1)

Коханська Маргарита Леонідівна, викладач кафедри 
юридичних дисциплін Сумської філії Харківського націо-
нального університету внутрішніх справ: «Процесуальні 
засоби забезпечення ефективності цивільного судо-
чинства» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада Д 
64.700.02 у Харківському національному університеті вну-
трішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва 
Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – Борт-
ник О. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін факультету № 4 (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ). Опо-
ненти: Гусаров К. В., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри цивільного процесу (Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого); Юніна М. П., 
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кандидат юрид. наук, доцент кафедри цивільного права та 
процесу (Дніпропетровський державний університет вну-
трішніх справ). (544/1)

Комарова Марта Василівна, слідчий слідчого відділу 
Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві: «Право-
ві та організаційні засади обшуку у кримінальному прова-
дженні» (12.00.09 – кримінальний процес та криміналісти-
ка; 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 – Хахуцяк О. Ю., 
кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри досудового 
розслідування ННІ № 1 (Національна академія внутріш-
ніх справ). Опоненти: Кучинська О. П., доктор юрид. наук, 
професор, професор кафедри правосуддя (Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка); Мірко-
вець Д. М., кандидат юрид. наук, заступник начальника від-
ділу управління розслідування корупційних злочинів (Голо-
вне слідче управління Національної поліції України). (545/1)

Воронін Володимир Іванович, начальник відділу Голов-
ного слідчого управління Національної поліції України: 
«Розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення, 
з використанням вибухових пристроїв» (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 – Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, 
професор, заслужений юрист України, професор кафедри 
кримінального процесу (Національна академія внутріш-
ніх справ). Опоненти: Фаринник В. І., доктор юрид. наук, 
доцент, керуючий партнер (Адвокатське об’єднання «Тата-
ров, Фаринник, Головко»); Бурлака О. В., кандидат юрид. 
наук, суддя (Солом’янський районний суд м. Києва). (546/1)

Ковтун Олександр Вікторович, заступник начальника 
управління організації досудового розслідування Голов-
ного слідчого управління Національної поліції України: 
«Доказування у кримінальних провадженнях про злочи-
ни, пов’язані із перешкоджанням законній професійній 
діяльності журналістів» (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 керів-
ник – Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, професор, заслу-
жений юрист України, професор кафедри кримінального 
процесу (Національна академія внутрішніх справ). Опонен-
ти: Власова Г. П., доктор юрид. наук, професор, завідувач 
кафедри кримінального права, процесу і криміналістики 
(ПВНЗ «Європейський університет»); Свириденко С. В., 
кандидат юрид. наук, адвокат (Адвокатське об’єднання 
«Татаров, Фаринник, Головко»). (547/1)

Мельник Вікторія Анатоліївна, викладач кафедри 
загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківсько-
го національного університету внутрішніх справ: «Правові 
обмеження в діяльності правоохоронних органів: теорети-
ко-правовий аспект» (12.00.01 – теорія та історія держа-
ви і права; історія політичних і правових учень). Спецрада 
Д 64.700.02 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. 
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – 
Бурдін М. Ю., доктор юрид. наук, професор, проректор 
(Харківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Россіхін В. В., доктор юрид. наук, доцент, про-
ректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністру-
вання (Харківський національний університет радіоелек-
троніки); Нестерцова-Собакарь О. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін 
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ). (549/1)

Артикуленко Олексій Вікторович, директор департа-
менту контролю Харківської міськради: «Правосуб’єктність 
юридичної особи» (12.00.03 – цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право). 
Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керів-
ник – Синєгубов О. В., доктор юрид. наук, доцент, декан 
факультету № 6 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). Опоненти: Майданик Р. А., доктор 
юрид. наук, професор, академік НАПрН України, завідувач 
кафедри цивільного права (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Кочин В. В., 
кандидат юрид. наук, завідувач відділу методології при-
ватноправових досліджень (НДІ приватного права і під-
приємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН Украї-
ни). (550/1)

Шевнін Сергій Михайлович, директор департамен-
ту фінансовооблікової політики МВС України: «Правові 
засади управління бюджетними коштами Міністерства 
внутрішніх справ України» (12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право). 
Спецрада Д 64.700.01 у Харківському національному уні-
верситеті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керів-
ник – Гетманець О. П., доктор юрид. наук, професор, за-
відувач кафедри правового забезпечення господарської 
діяльності факультету № 6 (Харківський національний 
університет внутрішніх справ). Опоненти: Савченко Л. А., 
доктор юрид. наук, професор, віце-президент з наукових 
та юридичних питань (ПВНЗ «Київський міжнародний уні-
верситет»). Опоненти: Фещук В. В., кандидат юрид. наук, 
доцент, завідувач кафедр фінансового права та фіскаль-
ного адміністрування (Національна академія внутрішніх 
справ). (551/1)
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Ткаченко Владислав Сергійович, адвокат, директор 
ТОВ «Консалтингова компанія «Емпіріум»: «Цивільно-
правове регулювання відносин з самочинного будівни-
цтва» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада 
Д 64.700.02 у Харківському національному універси-
теті внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, 
просп. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керів-
ник – Синєгубов О. B., доктор юрид. наук, доцент, декан 
факультету № 6 (Харківський національний університет 
внутрішніх справ). Опоненти: Венедіктова І. В., доктор 
юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільно-пра-
вових дисциплін (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна). Опоненти: Борисова В. І., кандидат 
юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН Украї-
ни, завідувач кафедри цивільного права №1 (Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 
(552/1)

Красвітна Тетяна Петрівна, суддя Дніпропетров-
ського апеляційного суду: «Зобов’язання подружжя 
по утриманню у сімейному праві» (12.00.03 – цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право). Спецрада Д 64.700.02 у Харківсько-
му національному університеті внутрішніх справ МВС 
України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 
739-81-81). Науковий керівник – Синєгубов О. В., док-
тор юрид. наук, доцент, декан факультету № 6 (Хар-
ківський національний університет внутрішніх справ). 
Опоненти: Кот О. О., доктор юрид. наук, старший нау-
ковий співробітник відділу проблем приватного права 
(НДІ приватного права і підприємництва імені акаде-
міка Ф. Г. Бурчака НАПрН України); Хоменко М. М., 
кандидат юрид. наук, доцент кафедри цивільного пра-
ва (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка). (553/1)

Мішок Сергій Миколайович, перший заступник місь-
кого голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Запорізької міськради: «Особливості правового регулю-
вання атестації працівників в Україні» (12.00.05 – трудо-
ве право; право соціального забезпечення). Спецрада 
Д 64.700.02 у Харківському національному університеті 
внутрішніх справ МВС України (61080, м. Харків, просп. 
Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий керівник – 
Чумаченко І. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент 
кафедри цивільного права (Запорізький національний 
університет). Опоненти: Обушенко О. М., доктор юрид. 
наук, професор, заступник командира полку патруль-
ної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1» 
ГУНП України в Дніпропетровській області); Андрю-
щенко К. М., кандидат юрид. наук, завідувач сектору 
загальноправової роботи відділу правового забезпечен-
ня (Департамент територіального контролю Харківської 
міськради). (554/1)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Мондич Оксана Валентинівна, викладач кафедри 

загальної педагогіки, дошкільної, початкової та корек-
ційної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету: «Формування компетентності майбутніх 
учителів початкової школи з анатомії та фізіології люди-
ни» (13.00.02 – теорія та методика навчання – біологія). 
Спецрада Д 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України 
(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д; тел. (044) 481-
37-10). Науковий керівник – Ярошенко О. Г., доктор пед. 
наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завіду-
вач відділу інтеграції вищої освіти і науки (Інститут вищої 
освіти НАПН України). Опоненти: Рудишин С. Д., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії і методи-
ки викладання природничих дисциплін (Глухівський на-
ціональний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка); Міронець Л. П., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри загальної біології та екології (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка). (24/1)

Литовченко Ганна Вадимівна, тимчасово не пра-
цює: «Тенденції розвитку змісту шкільних підручників 
із образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогіч-
ній думці (друга половина XX – початок XXI століття)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 64.053.04 у Харківському національному 
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел. 
(057) 700-35-27). Науковий керівник – Зеленська Л. Д., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри загаль-
ної педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Ско-
вороди МОН України). Опоненти: Вихрущ В. О., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки 
та соціального управління (Національний університет 
«Львівська політехніка» МОН України); Малежик Ю. М., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри обра-
зотворчого мистецтва та дизайну (Центральноукраїн-
ський державний педагогічний університет імені Воло-
димира Винниченка МОН України). (25/1)

Свйонтик Олександра Олександрівна, аспірант кафе-
дри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету імені Івана 
Франка: «Читанка як засіб формування відповідальності в 
учнів початкової школи (друга половина XX ст. – початок 
XXI ст.)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педаго-
гіки). Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному 
педагогічному університеті імені Івана Франка МОН Украї-
ни (82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 
1-04-74). Науковий керівник – Чепіль М. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки 
та дошкільної освіти (Дрогобицький державний педаго-
гічний університет імені Івана Франка). Опоненти: Код-
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люк Я. П., доктор пед. наук, професор, професор кафе-
дри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка); Прокопів Л. М., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри педагогіки імені Богдана 
Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський національний універ-
ситет імені Василя Стефаника»). (38/1)

Могорита Віктор Михайлович, викладач Міжгірського 
медичного коледжу Закарпатської обл.: «Трансформа-
ція змісту шкільних підручників з історії для загально-
освітніх навчальних закладів України (1991 – 2017 рр.)» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педа-
гогічному університеті імені Івана Франка МОН України 
(82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 
1-04-74). Науковий керівник – Чепіль М. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки 
та дошкільної освіти (Дрогобицький державний педагогіч-
ний університет імені Івана Франка). Опоненти: Стражніко-
ва І. В., доктор пед. наук, доцент, професор кафедри педа-
гогіки імені Богдана Ступарика (ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»); 
Ігнатенко Н. В., доцент, доцент кафедри нової і новітньої 
історії та методики викладання історії (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка). (39/1)

Туриця Ольга Олегівна, викладач хімічних дисциплін 
Львівського державного коледжу харчової і перероб-
ної промисловості Національного університету харчових 
технологій: «Формування професійної компетентності 
майбутніх технологів харчових виробництв на засадах 
інтегрованого підходу в коледжах» (13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти). 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 керівник – Ковальчук Л. О., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціаль-
ної педагогіки (Львівський національний університет імені 
Івана Франка). Опоненти: Степанюк А. В., доктор пед. наук, 
професор, професор кафедри загальної біології та мето-
дики навчання природничих дисциплін (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володими-
ра Гнатюка); Яковчук О. Л., кандидат пед. наук, старший 
викладач кафедри технології ресторанного господарства 
та готельної і ресторанної справи (Донецький національ-
ний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського, м. Кривий Ріг). (73/1)

Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович, 
молодший науковий співробітник відділу діагностики 
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН Укра-
їни: «Модернізація змісту навчання обдарованих учнів у 

загальноосвітніх школах України (друга половина XX сто-
ліття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогі-
ки). Спецрада К 26.133.01 у Київському університеті імені 
Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудряв-
ська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науковий керівник – 
Федорова Н. Ф., кандидат пед. наук, старший науковий 
співробітник, провідний спеціаліст відділу діагностики 
обдарованості (Інститут обдарованої дитини НАПН Украї-
ни). Опоненти: Калініченко Н. А., доктор пед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри біології та методики її викладання 
(Центральноукраїнський державний педагогічний уні-
верситет імені Володимира Винниченка); Остапчук О. Є., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри практичної 
психології (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний 
університет»). (95/1)

Гавриленко Анастасія Олегівна, в. о. викладача кафе-
дри англійської філології Чорноморського національ-
ного університету імені Петра Могили: «Формування 
індивідуальних стратегій навчання студентів філологіч-
них спеціальностей на засадах компетентнісного під-
ходу» (13.00.04 – теорія і методика професійної осві-
ти). Спецрада Д 26.062.15 у Національному авіаційному 
університеті МОН України (03058, м. Київ, просп. Кос-
монавта Комарова, 1; тел. (044) 406-79-01). Науковий 
керівник – Малихін О. В., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу 
(Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України). Опоненти: Ковальчук В. І., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти 
та технологій сільськогосподарського виробництва (Глу-
хівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка); Сіняговська І. Ю., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу 
(Донецький національний університет економіки і тор-
гівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг). 
(155/1)

Гамза Анна Володимирівна, старший викладач кафе-
дри теорії та методик початкової освіти Рівненського 
державного гуманітарного університету: «Формування 
текстотворчих умінь в учнів початкових класів під час 
вивчення дієслова» (13.00.02 – теорія та методика навчан-
ня – українська мова). Спецрада Д 26.133.05 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науко-
вий керівник – Сіранчук Н. М., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і методик початкового навчання 
(Рівненський державний гуманітарний університет). Опо-
ненти: Вашуленко М. С., доктор пед. наук, професор, дій-
сний член НАПН України; Маркотенко Т. С., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін 
ННІ педагогіки і психології (ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ). 
(156/1)
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Костолович Тетяна Василівна, викладач кафедри тео-
рії та методик початкової освіти Рівненського державного 
гуманітарного університету: «Формування професійної 
комунікативної компетентності майбутніх учителів укра-
їнської мови та літератури у процесі вивчення фонетики 
й орфоепії» (13.00.02 – теорія та методика навчання – 
українська мова). Спецрада Д 26.133.05 у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 18/2; тел. (044) 272-19-02). Науко-
вий керівник – Хом’як І. М., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри української мови і літератури (Націо-
нальний університет «Острозька академія»). Опоненти: 
Бакум З. П., доктор пед. наук, професор, професор кафе-
дри української мови (Криворізький державний педагогіч-
ний університет); Босак Н. Ф., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри української філології і методики навчання 
фахових дисциплін (ДЗ «Південноукраїнський національ-
ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»). 
(157/1)

Давискиба Вячеслав Олександрович, асистент кафе-
дри загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєді-
яльності та автосправи ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет»: «Формування професійної 
компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у 
коледжах транспортної інфраструктури» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 12.112.01 
у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універси-
тет» МОН України (84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 
19; тел. (06262) 3-23-54). Науковий керівник – Омель-
ченко С. О., доктор пед. наук, професор, ректор (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»). 
Опоненти: Сущенко Р. В., доктор пед. наук, доцент, про-
фесор кафедри транспортних технологій (Запорізький 
національний технічний університет); Кошелева Н. Г., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри інженерної 
педагогіки та психології (Навчально-науковий професій-
но-педагогічний інститут Української інженерно-педаго-
гічної академії). (188/1)

Лун Фен, аспірантка кафедри валеологїі Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна: «Форму-
вання політичної культури студентів в університетах КНР, 
України та Франції (порівняльний аналіз)» (13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 
29.053.03 у ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» МОН України (92703, м. Старо-
більськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науко-
вий керівник – Ткачова Н. О., доктор пед. наук, профе-
сор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки 
вищої школи (Харківський національний університет імені 
Г. С. Сковороди). Опоненти: Вакуленко В. М., доктор пед. 
наук, професор, професор кафедри адміністрування та 
управління освітою (Донецький обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти, м. Краматорськ); Хотчен-

ко І. А., кандидат пед. наук, доцент кафедри педагогіки, 
методики та менеджменту освіти (Українська інженерно-
педагогічна академія). (190/1)

Дем’янишин Володимир Миколайович, старший викла-
дач кафедри автобронетанкової техніки факультету логіс-
тики Національної академії Національної гвардії України: 
«Професійне самовизначення старшокласників щодо вій-
ськової служби за контрактом» (13.00.07 – теорія і методи-
ка виховання). Спецрада Д 29.053.03 у ДЗ «Луганський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка» МОН Укра-
їни (92703, м. Старобільськ, площа Гоголя, 1; тел. (06461) 
2-40-61). Науковий керівник – Медвідь М. М.,  доктор екон. 
наук, старший науковий співробітник, заступник начальни-
ка навчально-методичного центру, начальник відділу мето-
дичного забезпечення навчального процесу (Національна 
академія Національної гвардії України). Опоненти: Зеле-
нов Є. А., доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки 
та психології (Національний фармацевтичний університет); 
Білоус Т. Л., кандидат пед. наук, доцент кафедри гуманітар-
них дисциплін (Сумська філія Харківського національного 
університету внутрішніх справ). (191/1)

Кузько Маріанна Сергіївна, старший викладач кафе-
дри геології Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна: «Професійна підготовка майбутніх 
геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуа-
тивного моделювання» (13.00.04 – теорія і методика про-
фесійної освіти). Спецрада Д 26.456.02 в Інституті вищої 
освіти НАПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9; 
тел. 286-68-04). Науковий керівник – Скиба Ю. А., доктор 
пед. наук, доцент, головний науковий співробітник відді-
лу інтеграції вищої освіти і науки (Інститут вищої освіти 
НАПН України). Опоненти: Дем’яненко Н. М., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології 
вищої школи (Національний педагогічний університет іме-
ні М. П. Драгоманова); Письменкова Т. О., кандидат пед. 
наук, доцент кафедри основ конструювання механізмів і 
машин (Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка»). (192/1)

Ткачук Олена Геннадіївна, викладач кафедри фізич-
ного виховання і здоров’я Національного медично-
го університету імені О. О. Богомольця: «Формуван-
ня здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 
лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти НАПН України 
(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9; тел. 286-68-04). Науко-
вий керівник – Кульбашна Я. А., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри хірургічної стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії (Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Тимошен-
ко О. В., доктор пед. наук, професор, декан факультету 
фізичного виховання (Національний педагогічний уні-
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верситет імені М. П. Драгоманова); Гаркуша С. В., доктор 
пед. наук, доцент, декан факультету фізичного вихован-
ня (Національний університет «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Г. Шевченка). (193/1)

Павлова Олена Геннадіївна, викладач кафедри педа-
гогіки, психології та менеджменту КЗ «Харківська гумані-
тарно-педагогічна академія»: «Педагогічні умови форму-
вання професійної мотивації до педагогічної діяльності в 
майбутніх учителів початкових класів» (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. Глу-
хів, вул. Києво-Московська, 24; тел. (05444) 2-26-51, 
2-34-27). Науковий керівник – Бєляєв С. Б., кандидат пед. 
наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології 
та менеджменту (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія»). Опоненти: Вашуленко М. С., доктор пед. наук, 
професор, дійсний член НАПН України, професор кафе-
дри теорії та методики початкової освіти (Глухівський 
національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка); Юрченко О. М., кандидат пед. наук, заступник 
директора з навчально-виховної роботи, учитель початко-
вих класів (Конотопська спеціалізована школа І – ІІІ ступе-
нів № 3). (194/1)

Бут Яна Віталіївна: тимчасово не працює: «Розвиток 
католицьких університетів Франції (кінець XIX – початок 
XXI століття)» (13.00.01 – загальна 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 керівник – Плахот-
нік О. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
педагогіки (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Локшина О. І., доктор пед. 
наук, професор, завідувач відділу порівняльної педаго-
гіки (Інститут педагогіки НАПН України); Овчарук О. В., 
кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, за-
відувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх 
інновацій (Інститут інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України). (198/1)

Дудник Оксана Миколаївна, асистент кафедри дошкіль-
ної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка»: «Система педагогічних 
задач контекстної спрямованості у професійній підготовці 
майбутнього вчителя початкових класів» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада Д 29.053.01 
у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, пло-
ща Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – 
Желанова В. В., доктор пед. наук, доцент, професор 
кафедри теорії та історії педагогіки (Київський університет 
імені Бориса Грінченка). Опоненти: Матвієнко О. В., док-
тор пед. наук, професор, заступник директора з наукової 

роботи факультету педагогіки і психології (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); Бере-
зюк О. С., кандидат пед. наук, професор (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка). (199/1)

Маркова Оксана Миколаївна, старший викладач кафе-
дри комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ «Криворізький 
національний університет»: «Хмарні технології як засіб 
навчання основ математичної інформатики студентів 
технічних університетів» (13.00.10 – інформаційно-кому-
нікаційні технології в освіті). Спецрада Д 29.053.01 у ДЗ 
«Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка» МОН України (92703, м. Старобільськ, площа Гого-
ля, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий керівник – Семері-
ков С. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри 
інформатики та прикладної математики (Криворізький 
державний педагогічний університет). Опоненти: Власен-
ко К. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
вищої математики (Донбаська державна машинобудівна 
академія, м. Краматорськ); Кривонос О. М., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики та 
інформатики (Житомирський державний університет іме-
ні Івана Франка). (200/1)

Білоус Наталя Петрівна, старший викладач кафедри 
англійської філології і перекладу Навчально-наукового 
гуманітарного інституту Національного авіаційного уні-
верситету: «Формування професійно-комунікативної ком-
петентності у майбутніх перекладачів авіаційної галузі» 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Спец-
рада К 23.144.02 у Льотній академії Національного авіацій-
ного університету МОН України (25005, м. Кропивницький, 
вул. Добровольського, 1; тел. (052) 234-40-39). Науковий 
керівник – Барановська Л. В., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та психології професійної 
освіти (Національний авіаційний університет). Опонен-
ти: Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри іноземних мов для природничих факультетів 
(Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка); Герасименко Л. С., кандидат пед. наук, доцент, доцент 
кафедри іноземних мов (Льотна академія Національного 
авіаційного університету). (225/1)

Конюхов Сергій Леонідович, старший викладач кафе-
дри інформатики і кібернетики Мелітопольського держав-
ного педагогічного університету імені Богдана Хмельниць-
кого: «Формування професійної компетентності майбутніх 
інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-
орієнтованого програмування» (13.00.04 – теорія і мето-
дика професійної освіти). Спецрада К 18.053.01 у Меліто-
польському державному педагогічному університеті імені 
Богдана Хмельницького МОН України (72312, м. Меліто-
поль, вул. Гетьманська, 20; тел. (0619) 44-04-64). Науко-
вий керівник – Осадча К. П., кандидат пед. наук, доцент, 
доцент кафедри інформатики і кібернетики (Мелітополь-
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ський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького). 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); Вінник М. О., 
кандидат пед. наук, проректор з фінансово-господарської 
та науково-педагогічної роботи (Херсонський державний 
університет). (233/1)

Брежнєва Світлана Борисівна, викладач кафедри 
теорії і методики музичної освіти та хореографії Меліто-
польського державного педагогічного університету іме-
ні Богдана Хмельницького: «Розвиток етноконфесійної 
музичної освіти менонітів-колоністів на Півдні України 
(кінець XVIII – початок XX ст.)» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада К 18.053.01 
у Мелітопольському державному педагогічному уні-
верситеті імені Богдана Хмельницького МОН України 
(72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; тел. (0619) 
44-04-64). Науковий керівник – Фунтікова О. О., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри освіти та 
управління навчальним закладом (Класичний приват-
ний університет). Опоненти: Соколова А. В., доктор пед. 
наук, доцент, декан факультету мистецтв (Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Ско-
вороди); Сипченко В. І., кандидат пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки вищої школи (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет», 
м. Слов’янськ). (234/1)

Мотуз Тетяна Володимирівна, старший викладач 
кафедри управління інформаційно-освітніми проектами 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпро-
петровської облради: «Розвиток ідеї толерантності учнів-
ської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга поло-
вина ХХ – початок XXI століть)» (13.00.01 – загальна педа-
гогіка та історія педагогіки). Спецрада К 09.053.01 у ДВНЗ 
«Криворізький державний педагогічний університет» 
МОН України (50086, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54; 
тел. (056) 470-13-34). Науковий керівник – Дороніна Т. О., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
(ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний універси-
тет»). Опоненти: Цокур О. С., доктор пед. наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки (Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова); Голованова Т. П., кан-
дидат пед. наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 
психології освітньої діяльності (ДВНЗ «Запорізький націо-
нальний університет»). (235/1)

Устименко Валерія Валентинівна, викладач кафедри 
англійської мови з методикою викладання ДВНЗ «Кри-
ворізький державний педагогічний університет»: «Мовна 
підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомов-
ності» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педаго-
гіки). Спецрада К 09.053.01 у ДВНЗ «Криворізький дер-

жавний педагогічний університет» МОН України (50086, 
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54; тел. (056) 470-13-34). 
Науковий керівник – Гаманюк В. А., доктор пед. наук, про-
фесор, професор кафедри німецької мови і літератури 
з методикою викладання, проректор з наукової роботи 
(ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний універси-
тет»). Опоненти: Першукова О. О., доктор пед. наук, стар-
ший науковий співробітник, професор кафедри авіаційної 
англійської мови (Національний авіаційний університет); 
Купчик Л. Є., кандидат пед. наук, доцент кафедри інозем-
них мов (Національний університет водного господарства 
та природокористування). (236/1)

Волошин Сузанна Василівна, тимчасово не працює: 
«Патріотичне виховання учнів початкової школи засобами 
музейної педагогіки» (13.00.07 – теорія і методика вихо-
вання). Спецрада Д 29.051.06 у Східноукраїнському націо-
нальному університеті імені Володимира Даля МОН Укра-
їни (93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а; 
тел. (064) 524-03-42). Науковий керівник – Квас О. В., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри загаль-
ної педагогіки та педагогіки вищої школи (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опонен-
ти: Бех І. Д. , доктор психол. наук, професор, дійсний член 
НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, 
директор (Інститут проблем виховання НАПН України); 
Філіпчук Н. О., кандидат пед. наук, старший науковий спів-
робітник, провідний науковий співробітник відділу теорії і 
практики педагогічної освіти імені І. Ф. Зязюна (Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України). (259/1)

Конопельцева Олена Георгіївна, викладач кафедри 
німецької та французької мов Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна: «Традиції сімей-
ного виховання дітей у Франції» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). Спецрада Д 64.053.04 у 
Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Алчевських, 29; тел. (057) 700-35-27). Науковий керівник – 
Ткачова Н. О., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Завгородня Т. К., 
доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
імені Богдана Ступарика (Прикарпатський національний 
педагогічний університет імені Василя Стефаника МОН 
України); Пермякова О. Г., кандидат пед. наук, доцент 
кафедри романо-германської філології (Тернопільський 
національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка МОН України). (406/1)

Брандибура Ірина Юріївна, аспірант кафедри іноземних 
мов Національного університету «Львівська політехніка»: 
«Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з 
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політології в університетах Англії та Уельсу» (13.00.04 – тео-
рія і методика професійної освіти). Спецрада К 35.052.24 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» МОН 
України (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 
258-22-97). Науковий керівник – Мукан Н. В., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка» МОН України). 
Опоненти: Третько В. В., доктор пед. наук, професор, декан 
факультету міжнародних відносин (Хмельницький націо-
нальний університет МОН України); Лавриш Ю. Е., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри англійської мови техніч-
ного спрямування № 2 (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікор-
ського» МОН України). (407/1)

Кухтяк Олександра Ярославівна, спеціаліст І кате-
горії Центру тестування та діагностики знань Національ-
ного університету «Львівська політехніка»: «Особливості 
навчально-методичного забезпечення професійної підго-
товки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної 
справи» (13.00.04 – теорія і методика професійної осві-
ти). Спецрада К 35.052.24 у Національному університеті 
«Львівська політехніка» МОН України (79013, м. Львів, 
вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-22-97). Науковий керів-
ник – Швай Р.-М. І., доктор пед. наук, професор, профе-
сор кафедри педагогіки та соціального управління (Націо-
нальний університет «Львівська політехніка» МОН Украї-
ни). Опоненти: Білавич Г. В., доктор пед. наук, професор, 
професор кафедри педагогіки початкової освіти (ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» МОН України); Мачинська Н. І., доктор пед. 
наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної 
освіти (Львівський національний університет імені Івана 
Франка МОН України). (408/1)

Клунко Роксолана Юріївна, старший лаборант кафедри 
педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гого-
ля: «Підготовка майбутніх учителів до формування право-
вої культури учнів загальноосвітніх шкіл України (друга 
половина XX – початок XXI століття)» (13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). 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). Науко-
вий керівник – Коваленко Є. І., кандидат пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти 
та освітнього менеджменту (Ніжинський державний уні-
верситет імені Миколи Гоголя). Опоненти: Сопівник Р. В., 
доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки 
(Національний університет біоресурсів і природокористу-
вання України); Іваній О. М., кандидат пед. наук, доцент, 
завідувач кафедри права та методики викладання право-
знавства (Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка). (428/1)

Юрчук Олексій Іванович, викладач кафедри педагогі-
ки і психології (дошкільної та корекційної) імені профе-
сора Т. І. Поніманської Рівненського державного гума-
нітарного університету: «Педагогічні умови підготовки 
майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму 
в дошкільних навчальних закладах» (13.00.04 – теорія 
і методика професійної освіти). Спецрада Д 47.053.01 
у Рівненському державному гуманітарному універси-
теті МОН України (33000, м. Рівне, С. Бандери, 12; тел. 
(0362) 267-865). Науковий керівник – Пелех Ю. В., доктор 
пед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної 
та навчально-методичної роботи, професор кафедри 
загальної і соціальної педагогіки та управління освітою 
(Рівненський державний гуманітарний університет). Опо-
ненти: Зданевич Л. В., доктор пед. наук, професор, за-
відувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик (Хмельницька гуманітарно-педагогіч-
на академія МОН України); Куртова Г. Ю., кандидат пед. 
наук, доцент, доцент кафедри біологічних основ, фізич-
ного виховання, здоров’я та спорту (Національний уні-
верситет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
МОН України). (432/1)

Ніколаєнко Лариса Іванівна, заступник директора КЗ 
«Сумський палац дітей та юнацтва»: «Розвиток музич-
но-творчих здібностей дітей 6 – 7 років у позашкільних 
навчальних закладах» (13.00.02 – теорія та методика 
музичного навчання). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Мака-
ренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; 
тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Лобова О. В., 
доктор пед. наук, професор, професор кафедри дошкіль-
ної і початкової освіти (Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка МОН України). Опонен-
ти: Реброва О. Є., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри музичного мистецтва і хореографії (ДЗ «Півден-
ноукраїнський національний педагогічний університет іме-
ні К. Д. Ушинського» МОН України); Лобач О. О., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри музики (Полтавський 
національний педагогічний університет імені В. Г. Коро-
ленка МОН України). (433/1)

Жень Сіньян, тимчасово не працює: «Методика фор-
мування художньо-ціннісного ставлення майбутніх учи-
телів музики до творчої самореалізації в процесі фахової 
підготовки» (13.00.02 – теорія та методика музичного 
навчання). 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 – Демидова М. Г., кандидат 
пед. наук, доцент, завідувач кафедри музично-інстру-
ментальної підготовки (ДЗ «Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-
го» МОН України). Опоненти: Мозгальова Н. Г., доктор 
пед. наук, професор, завідувач кафедри музикознавства, 
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інструментальної підготовки та хореографії (Вінниць-
кий державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського МОН України); Петренко М. Б., кандидат 
пед. наук, доцент, доцент кафедри хорового диригуван-
ня, вокалу та методики музичного навчання (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка МОН України). (435/1)

Аріщенко Альона Сергіївна, тимчасово не працює: 
«Організаційно-педагогічні засади інклюзивного навчан-
ня в університетах США» (13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки). Спецрада Д 55.053.01 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Мака-
ренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 
87; тел. (0542) 22-15-17). Науковий керівник – Бойчен-
ко М. А., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки (Сумський державний педагогічний універси-
тет імені А. С. Макаренка МОН України). Опоненти: Забо-
лотна О. А., доктор пед. наук, професор, професор кафе-
дри іноземних мов (Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини МОН України); Красу-
ля А. В., кандидат пед. наук, старший викладач кафедри 
германської філології (Сумський державний університет 
МОН України). (436/1)

Дацко Ольга Василівна, викладач кафедри іноземних 
мов Сумського національного аграрного університету: 
«Діяльність Європейської асоціації університетів у кон-
тексті формування регіонального освітнього простору» 
(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
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 – Бойченко М. А., кандидат пед. наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки (Сумський держав-
ний педагогічний університет імені А. С. Макаренка МОН 
України). Опоненти: Локшина О. І., доктор пед. наук, про-
фесор, завідувач відділу порівняльної педагогіки (Інститут 
педагогіки НАПН України МОН України); Загоруйко Л. О., 
кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри іноземних 
мов (Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини МОН України). (437/1)

Симоненко Світлана Вікторівна, завідувач кафедри іно-
земних мов Таврійського державного агротехнологічного 
університету, м. Мелітополь: «Формування комунікативної 
компетентності фахівців з програмної інженерії у закладах 
вищої освіти» (13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти). Спецрада Д 17.127.04 у Класичному приватному 
університеті (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
70-б; тел. (061) 220-95-85). Науковий керівник – Осад-
чий В. В., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
інформатики та кібернетики (Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). 
Опоненти: Горбатюк Р. М., доктор пед. наук, професор, 

професор кафедри комп’ютерних технологій (Тернопіль-
ський національний педагогічний університет імені Воло-
димира Гнатюка); Вінник М. О., кандидат пед. наук, доцент 
кафедри інформатики, програмної інженерії та економіч-
ної кібернетики, проректор з фінансово-господарської та 
науково-педагогічної роботи (Херсонський державний уні-
верситет). (478/1)

Тріфаніна Любов Сергіївна, викладач кафедри пси-
хології та соціальної роботи Хмельницького інституту 
соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»: «Формуван-
ня інформаційної культури молодших підлітків в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу» (13.00.07 – тео-
рія і методика виховання). Спецрада К 26.053.09 у Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драгома-
нова МОН України (01601. м. Київ, вул. Пирогова, 9; тел. 
(044) 234-11-08). Науковий керівник – Вайнола Р. Х., док-
тор пед. наук, професор, професор кафедри соціальної 
педагогіки (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова). Опоненти: Тернопільська В. І., доктор 
пед. наук, професор, професор кафедри теорії та історії 
педагогіки (Київський університет імені Бориса Грінченка); 
Матвійчук М. М., кандидат пед. наук, викладач кафедри 
соціальної роботи та соціальної педагогіки ННІ педагогіч-
ної освіти, соціальної роботи та мистецтва (Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького). 
(479/1)

МЕДИЧНІ НАУКИ
Білоус Марина Костянтинівна, лікар-стоматолог орто-

донт ТОВ «Медичний центр «ТЕФІ»: «Клініко-експеримен-
тальне обґрунтування взаємообумовленості трансвер-
зальних аномалій оклюзії та постурального дисбалансу 
тіла» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 26.613.09 у 
Національній медичній академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Доро-
гожицька, 9; тел. (044) 440-30-56). Науковий керівник – 
Дрогомирецька М. С., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри ортодонтії (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
Опоненти: Смаглюк Л. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри ортодонтії (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України); Мірчук Б. М., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапев-
тичної стоматології (Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України). (12/1)

Аль Хатіб Ануар, асистент кафедри медичної парази-
тології та тропічних хвороб Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України: «Клінічні та імуно-
гормональні особливості перебігу токсокарозу у хворих 
з синдромом «сухого ока» (16.00.11 – паразитологія). 
Спецрада Д 64.609.05 у Харківській медичній академії 
післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, 
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вул. М. Амосова, 58; тел. 711-79-75). Науковий керівник – 
Бодня К. І., доктор мед. наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, завідувач кафедри медичної пара-
зитології та тропічних хвороб (Харківська медична акаде-
мія післядипломної освіти МОЗ України). Опоненти: Захар-
чук О. І., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії (ВДНЗУ «Буко-
винський державний медичний університет»); Юрко К. В., 
доктор мед. наук, професор кафедри інфекційних хвороб 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 
України). (31/1)

Добровольський Вадим Анатолійович, уролог Хмель-
ницької обласної лікарні МОЗ України: «Вибір методу 
хірургічного лікування у хворих з малими нирковими 
новоутвореннями» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д 
64.600.01 у Харківському національному медичному уні-
верситеті МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; 
тел. 707-73-27). Науковий керівник – Строй О. О., доктор 
мед. наук, доцент, доцент кафедри урології ФПДО (Львів-
ський національний медичний університет імені Данила 
Галицького). Опоненти: Щукін Д. В., доктор мед. наук, 
доцент, професор кафедри урології, нефрології та андро-
логії імені А. Г. Подрєза (Харківський національний медич-
ний університет); Сакало В. С., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач відділу онкоурології (ДУ «Інститут урології 
НАМН України»). (32/1)

Кремень Василь Олександрович, аспірант з відривом 
від виробництва кафедри комбустіології, реконструктивної 
та пластичної хірургії Харківської медичної академії після-
дипломної освіти МОЗ України: «Удосконалення методу 
дерматензії в реконструктивно-відновній хірургії дефектів 
шкіри різного генезу» (14.01.03 – хірургія). Спецрада Д 
64.609.01 у Харківській медичній академії післядипломної 
освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; 
тел. (057) 711-35-56). Науковий керівник – Олійник Г. А., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри комбус-
тіології, реконструктивної та пластичної хірургії (Харків-
ська медична академія післядипломної освіти МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Жернов О. А., доктор мед. наук, старший 
науковий співробітник, доцент кафедри комбустіології та 
пластичної хірургії (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Мака-
ров В. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
хірургії № 1 (Харківський національний медичний універ-
ситет МОЗ України). (47/1)

Куценко Антон Олегович, лікар-уролог ПАТ «Інститут 
репродуктивної медицини» МОЗ України: «Мікромані-
пуляційні методики лікування безпліддя у пар із пато-
спермією у партнера» (14.01.06 – урологія). Спецрада Д 
26.615.01 у ДУ «Інститут урології НАМН України» (04053, 
м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 9-а; тел. 486-67-31). 
Науковий керівник – Гурженко Ю. М., доктор мед. наук, 

професор, головний науковий співробітник відділу сексо-
патології та андрології (ДУ «Інститут урології НАМН Укра-
їни»). Опоненти: Литвинець Є. А., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри урології (ДВНЗ «Івано-Франків-
ський національний медичний університет» МОЗ України); 
Ухаль О. М., доктор мед. наук, професор, професор кафе-
дри урології та нефрології (Одеський національний медич-
ний університет МОЗ України). (60/1)

Толстанова Галина Олександрівна, аспірант кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України: «Патологія ендометрія у жінок з нере-
алізованою репродуктивною функцією: діагностика та 
тактика лікування безпліддя» (14.01.01 – акушерство та 
гінекологія). Спецрада Д 26.553.01 у ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової 
НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 
8; тел. (044) 483-90-56). Науковий керівник – Вдовичен-
ко Ю. П., доктор мед. наук, професор, член-кореспндент 
НАМН України, професор кафедри акушерства, гінеко-
логії та перинатології (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
Опоненти: Вовк І. Б., доктор мед. наук, професор, за-
відувач відділення планування сім’ї (ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової 
НАМН України»); Процепко О. О., доктор мед. наук, про-
фесор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Вінницький 
національний медичний університет імені М. І. Пирогова 
МОЗ України). (61/1)

Коваль Дар’я Сергіївна, асистент кафедри внутрішньої 
медицини 1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»: «Диференційований підхід до терапії хворих на 
хронічне обструктивне захворювання легень у залежності 
від рівнів маркерів фіброзування та запалення» (14.01.27 – 
пульмонологія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
НАМН України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. 
(044) 275-04-02). Науковий керівник – Перцева Т. О., док-
тор мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН Укра-
їни, професор кафедри внутрішньої медицини 1, ректор 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
Опоненти: Мостовой Ю. М., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини 
(Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова); Приступа Л. Н., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри внутрішньої медицини після-
дипломної освіти (Медичний інститут Сумського держав-
ного університету). (115/1)

Яковлєва Вікторія Геннадіївна, асистент кафедри про-
педевтики внутрішньої медицини ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»: «Діагностика та про-
гнозування порушень судинно-тромбоцитарного й коагу-
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ляційного гемостазу у хворих на хронічне обструктивне 
захворювання легень» (14.01.27 – пульмонологія). Спец-
рада Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут фтизіатрії 
і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» 
(03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. (044) 275-04-
02). Науковий керівник – Конопкіна Л. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
Опоненти: Сушко В. О., доктор мед. наук, професор, пер-
ший заступник генерального директора з наукової роботи, 
керівник відділу медичної експертизи та лікування наслід-
ків впливу радіаційного опромінення (ДУ «ННЦ радіацій-
ної медицини НАМН України»); Бойко Д. М., доктор мед. 
наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання 
та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»). 
(116/1)

Бєлан Оксана Василівна, асистент кафедри внутріш-
ньої медицини № 3 з фтизіатрією ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія»: «Комплексне ліку-
вання хворих на бронхіальну астму з урахуванням ендо-
теліальної дисфункції на тлі ішемічної хвороби серця» 
(14.01.27 – пульмонологія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038, м. Київ, вул. 
М. Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий керівник – 
Кайдашев І. П., доктор мед. наук, професор, проректор 
з наукової роботи, професор кафедри внутрішньої меди-
цини № 3 з фтизіатрією (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія»). Опоненти: Ячник А. І., доктор 
мед. наук, професор, головний науковий співробітник 
клініко-функціонального відділення (ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
НАМН України»); Гашинова К. Ю., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри професійних хвороб та клініч-
ної імунології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»). (117/1)

Швець Костянтин Вікторович, асистент кафедри фти-
зіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет»: «Саркоїдоз органів дихання на Прикарпатті – захво-
рюваність, поширеність, коморбідність, клінічні форми, 
стадії та результати лікування» (14.01.27 – пульмоноло-
гія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН 
України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. (044) 
275-04-02). Науковий керівник – Островський М. М., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і 
пульмонології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет»). Опоненти: Басанець А. В., док-
тор мед. наук, професор, завідувач відділу професійної 
патології (ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кун-
дієва НАМН України»); Гуменюк Г. Л., доктор мед. наук, 

доцент, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика). (118/1)

Лук’яненко Ольга Юріївна, науковий співробітник від-
ділу дитячої гастроентерології ДУ «Інститут гастроенте-
рології НАМН України»: «Клініко-функціональні особли-
вості стеатозу підшлункової залози у дітей з надмірною 
вагою та ожирінням» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 
08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадсько-
го, 9; тел. (056) 741-73-46) та ДУ «Інститут гастроентеро-
логії НАМН України» (49074, м. Дніпро, просп. Слобожан-
ський, 96; тел. (0562) 27-59-16). Науковий керівник – Сте-
панов Ю. М., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ 
«Інститут гастроентерології НАМН України»). Опоненти: 
Ільченко С. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри пропедевтики дитячих хвороб (ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України»); Бекетова Г. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячих і 
підліткових захворювань (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). (119/1)

Романенко Катерина Леонідівна, акушер-гінеколог КЗ 
«Дніпропетровська лікарня швидкої допомоги»: «Невино-
шування вагітності у жінок, які народжують уперше після 
40 років: рання діагностика та профілактика» (14.01.01 – 
акушерство та гінекологія). Спецрада Д 26.613.02 у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керівник – Леще-
ва Т. В., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри 
акушерства, гінекології і педіатрії (Дніпропетровський 
медичний інститут традиційної і нетрадиційної медици-
ни). Опоненти: Бойко В. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри акушерства і гінекології (Медичний 
інститут Сумського державного університету МОН Украї-
ни); Мельніков С. М., доктор мед. наук, старший науко-
вий співробітник, головний науковий співробітник відділу 
сексопатології та андрології (ДУ «Інститут урології НАМН 
України»). (121/1)

Кардашевська Ольга Ігорівна, викладач ВНКЗ «Львів-
ський медичний коледж післядипломної освіти» МОЗ 
України: «Особливості клінічного перебігу, профілактики 
та лікування захворювань пародонта у працівників птахо-
фабрик» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 35.600.01 
у Львівському національному медичному університеті іме-
ні Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. 
Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник – 
Пупін Т. І., кандидат мед. наук, доцент, завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології ФПДО (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України). Опоненти: Лучинський М. А., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 
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(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України); Петрушан-
ко Т. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
терапевтичної стоматології (ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» МОЗ України). (123/1)

Андрюшкова Наталя Григорівна, асистент кафедри 
мікробіології, вірусології та імунології Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця: «Значен-
ня ентеровірусної інфекції у розвитку гострого порушення 
мозкового кровообігу» (03.00.06 – вірусологія). Спецрада 
Д 26.614.01 у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України» (03038, 
м. Київ, вул. М. Амосова, 5; тел. (044) 275-37-11). Науковий 
керівник – Широбоков В. П., доктор мед. наук, професор, 
академік НАН та НАМН України, завідувач кафедри мікро-
біології, вірусології та імунології (Національний медичний 
університет імені О. О. Богомольця). Опоненти: Рибал-
ко С. Л., доктор мед. наук, професор, завідувач лабора-
торії експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій 
(ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені 
Л. В. Громашевського НАМН України»); Кукало О. В., кан-
дидат мед. наук, доцент, доцент кафедри вірусології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика). (124/1)

Гриценко Яків Анатолійович, лікар-офтальмолог від-
ділення мікрохірургічного лікування глаукоми та патології 
кришталика ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 
імені В. П. Філатова НАМН України»: «Значення акустич-
ної щільності кришталика для оптимізації хірургічного 
лікування вікової катаракти» (14.01.18 – офтальмоло-
гія). Спецрада Д 41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб 
і тканинної терапії 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: Завгород-
ня Н. Г., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
офтальмології (Запорізький державний медичний уні-
верситет МОЗ України); Могілевський С. Ю., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри офтальмології (На-
ціональна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України). (125/1)

Фур Микола Борисович, асистент кафедри стомато-
логії дитячого віку Львівського національного медично-
го університету імені Данила Галицького МОЗ України: 
«Обґрунтування профілактики основних стоматологіч-
них захворювань у дітей з зубощелепними аномаліями 
зі шкіл-інтернатів» (14.01.22 – стоматологія). Спецрада Д 
35.600.01 у Львівському національному медичному уні-
верситеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науко-

вий керівник – Смоляр Н. І., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри ортодонтії (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ Укра-
їни). Опоненти: Смаглюк Л. В., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри ортодонтії (ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія» МОЗ України); Сави-
чук Н. О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри 
стоматології дитячого віку (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України). 
(126/1)

Горбатюк Інна Борисівна, асистент кафедри педіатрії 
та дитячих інфекційних хвороб ВДНЗУ «Буковинський 
державний медичний університет»: «Оптимізація діа-
гностики та лікування гострих нестрептококових тонзи-
лофарингітів у дітей» (14.01.10 – педіатрія). 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 керів-
ник – Іванова Л. А., доктор мед. наук, доцент, професор 
кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України). Опоненти: Волосянко А. Б., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри педіатрії (ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України); Крамарьов С. О., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб (Націо-
нальний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (161/1)

Фень Сергій Вікторович, асистент кафедри патологіч-
ної анатомії і судової медицини Запорізького державного 
медичного університету: «Хронічний стеатогепатит: пато-
морфологічна характеристика перебігу та несприятливих 
наслідків» (14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада 
Д 17.600.04 у Запорізькому державному медичному уні-
верситеті МОЗ України (69035, м. Запоріжжя, просп. Мая-
ковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник – 
Туманський В. О., доктор мед. наук, професор, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, проректор з наукової 
роботи, професор кафедри патологічної анатомії і судової 
медицини (Запорізький державний медичний універси-
тет). Опоненти: Дядик О. О., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії 
(Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика); Гаврилюк А. О., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри патологічної анатомії, судової 
медицини та права (Вінницький національний медичний 
університет імені М. П. Пирогова). (162/1)

Мініна Ольга Юріївна, лікар акушер-гінеколог КЗ 
«Київський обласний онкологічний диспансер», м. Київ: 
«Проліферативні процеси ендометрія у жінок у постме-
нопаузі: оптимізація діагностики, лікування та реабіліта-
ції» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 
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26.613.02 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керів-
ник – Вдовиченко Ю. П., доктор мед. наук, професор, 
член-кореспондент НАМН України, професор кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України). Опоненти: Бойко В. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 
(Медичний інститут Сумського державного університе-
ту МОН України); Товстановська В. О., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри акушерства та гінекології 
№ 1 (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (169/1)

Мушак Наталія Іванівна, аспірант кафедри акушерства 
та гінекології медичного факультету ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет»: «Удосконалення профі-
лактики акушерських ускладнень у вагітних з первинною 
артеріальною гіпертензією в умовах ендемічного йодного 
дефіциту» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спец-
рада Д 26.613.02 у Національній медичній академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, 
м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий 
керівник – Герзанич С. О., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри акушерства та гінекології медичного 
факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет» МОН України). Опоненти: Романенко Т. Г., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри акушерства та гінеко-
логії № 1 (Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України); Геник Н. І., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 
гінекології (Івано-Франківський національний медичний 
університет імені І. Д. Ланового). (170/1)

Фахрутдінова Тетяна Дамірівна, аспірант кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології Українського дер-
жавного інституту репродуктологїї Національної медич-
ної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: 
«Профілактика акушерської та перинатальної патології 
в жінок з надмірною надбавкою маси тіла під час вагіт-
ності» (14.01.01 – акушерство та гінекологія). Спецрада Д 
26.613.02 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. 205-49-82). Науковий керів-
ник – Вдовиченко С. Ю., доктор мед. наук, доцент кафе-
дри акушерства, гінекології та перинатології (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України). Опоненти: Бойко В. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології 
(Медичний інститут Сумського державного університе-
ту МОН України); Товстановська В. О., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри акушерства та гінекології 
№ 1 (Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). (171/1)

Хижняк Юлія Василівна, старший лаборант кафедри 
неврології Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця МОЗ України: «Клініко-нейропсихо-
логічні співвідношення у хворих на розсіяний склероз» 
(14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д 26.613.01 у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий керівник – 
Мяловицька О. А., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри неврології (Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця МОЗ України). Опоненти: Чупри-
на Г. М., доктор мед. наук, доцент, т. в. о. завідувача кафе-
дри неврології та рефлексотерапії (Національна медична-
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Копчак О. О., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- і ману-
альної терапії, ЛФК та спортивної медицини (ПВНЗ «Київ-
ський медичний університет»). (306/1)

Негрич Назар Олегович, асистент кафедри реабіліта-
ції та нетрадиційної медицини ФПДО Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицько-
го МОЗ України: «Клініко-патогенетичне та діагностичне 
значення сироваткових маркерів білкової природи у хво-
рих на розсіяний склероз» (14.01.15 – нервові хвороби). 
Спецрада Д 26.613.01 у Національній медичній академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України 
(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-
49-46). Наукові керівники: Пшик С. С. , доктор мед. наук, 
професор; Паєнок А. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри невропатології і нейрохірургії ФПДО 
(Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: Свиридо-
ва Н. К., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри 
неврології та рефлексотерапії (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України); Волошина Н. П., доктор мед. наук, професор, 
завідувач відділу нейроінфекцій та розсіяного склерозу 
(ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України»). (307/1)

Старічек Галина Володимирівна, лікар-фтизіатр Львів-
ського обласного центру медико-соціальної реабілітації: 
«Денситометрія вогнищевих змін легень в оцінці антимі-
кобактеріальної терапії хворих на туберкульоз» (14.01.26 – 
фтизіатрія). Спецрада Д 26.552.01 у ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновсько-
го НАМН України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; 
тел. (044) 275-04-02). Науковий керівник – Линник М. І., 
доктор мед. наук, провідний науковий співробітник (ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського НАМН України»). Опоненти: Зайков С. В., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри фтизіа-
трії і пульмонології (Національна медична академія після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика); Бутов Д. О., доктор 
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мед. наук, доцент, професор кафедри фтизіатрії та пуль-
монології (Харківський національний медичний універси-
тет). (308/1)

Старовойтова Галина Олександрівна, лікар-невропато-
лог неврологічного відділення, керівник обласного центру 
екстрапірамідних захворювань КЗ «Черкаська обласна 
лікарня Черкаської облради»: «Клініко-патогенетичні осо-
бливості різних фенотипів хвороби Паркінсона на основі 
співставлення рухових, немоторних проявів та особистіс-
них рис хворих» (14.01.15 – нервові хвороби). Спецрада Д 
26.613.01 у Національній медичній академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-48). Науковий 
керівник – Слободін Т. М., доктор мед. наук, професор 
кафедри неврології № 1 (Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). Опоненти: 
Бачинська Н. Ю., доктор мед. наук, професор, завідувач 
відділу вікової фізіології та патології нервової системи (ДУ 
«Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН Укра-
їни»); Гриб В. А., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри неврології та нейрохірургії (Івано-Франківський 
національний медичний університет МОЗ України). (310/1)

Мазченко Оксана Олексіївна, асистент кафедри аку-
шерства і гінекології № 2 Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України: 
«Профілактика дистресу плода у вагітних з гіпертензив-
ними розладами» (14.01.01 – акушерство та гінеколо-
гія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному 
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України 
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-
60). Науковий керівник – Гайструк Н. А., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри акушерства і гінекології 
№ 2 (Вінницький національний медичний університет імені 
М. І. Пирогова МОЗ України). Опоненти: Ліхачов В. К., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства 
та гінекології № 2 (ДВНЗУ «Українська медична стомато-
логічна академія» МОЗ України); Рожковська Н. М., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри акушерства 
і гінекології № 1 Одеський національний медичний універ-
ситет МОЗ України). (317/1)

Бойко Василь Васильович, завідувач відділення загаль-
ної практики – сімейної медицини КНП «Міська полікліні-
ка № 3», м. ЧІернівці: «Клініко-патогенетичні і генетичні 
аспекти обґрунтування метаболічних порушень та оптимі-
зації їх корекції при артеріальній гіпертензії у поєднанні з 
ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 58.601.02 у 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (46001, м. Тер-
нопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-69). Науковий 
керівник – Білецький С. В., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри сімейної медицини (ВДНЗУ «Буковин-

ський державний медичний університет МОЗ України»). 
Опоненти: Швед М. І., доктор мед. наук, професор, завіду-
вач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Катеринчук І. П., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутріш-
ньої медицини № 2 з професійними хворобами (ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ Укра-
їни). (319/1)

Левчик Олена Іванівна, асистент кафедри терапії 
і сімейної медицини ННІ післядипломної освіти ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України»: «Оптимізація менедж-
менту пацієнтів з коморбідністю, які перенесли перкутан-
не коронарне втручання з приводу гострого коронарного 
синдрому» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 
58.601.02 у ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 
(46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352) 52-72-
69). Науковий керівник – Гребеник М. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини 
ННІ післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України»). Опоненти: Хухліна О. С., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, 
клінічної фармакології та професійних хвороб (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України); Фуштей І. М., доктор мед. наук, професор, про-
ректор з наукової роботи, професор кафедри терапії, клі-
нічної фармакології та ендокринології (ДЗ «Запорізька 
медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). 
(321/1)

Мелех Богдан Ярославович, лікар-рентгенолог ТзОВ 
«Міра Мед», м. Львів: «Механізми розвитку експеримен-
тального алергічного альвеоліту за умов корекції тіотриа-
золіном» (14.03.04 – патологічна фізіологія). Спецрада Д 
41.600.01 в Одеському національному медичному універ-
ситеті МОЗ України (65082, м. Одеса, Валіховський пров., 
2; тел. (048) 723-33-24). Науковий керівник – Регеда М. С., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологіч-
ної фізіології (Львівський національний медичний універ-
ситет імені Данила Галицького МОЗ України). Опоненти: 
Гоженко А. І., доктор мед. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, директор (ДУ «Український 
НДІ медицини транспорту МОЗ України»); Роговий Ю. Є., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патологіч-
ної фізіології (ВДНЗУ «Буковинський державний медич-
ний університет» МОЗ України). (325/1)

Бумбар Зиновія Олегівна, асистент кафедри тера-
певтичної стоматології ФПО  Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 
України: «Клінічно-експериментальне обґрунтування 
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комбінованого застосування тіотриазоліну та уролесану 
для лікування запальних захворювань пародонта на тлі 
сечокам’яної хвороби» (14.01.28 – клінічна фармаколо-
гія). Спецрада Д 41.600.01 в Одеському національному 
медичному університеті МОЗ України (65082, м. Одеса, 
Валіховський пров., 2; тел. (048) 723-33-24). Науковий 
керівник – Піняжко О. Р., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри фармакології (Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України). Опоненти: Величко В. І., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри сімейної медицини та загальної 
практики (Одеський національний медичний університет 
МОЗ України); Кіреєв І. В., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри фармакотерапії (Національний фарма-
цевтичний університет МОЗ України). (326/1)

Годяцька Катерина Костянтинівна, асистент кафедри 
госпітальної педіатрії 3 та неонатології ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України»: «Клініко-імунологіч-
ні особливості перебігу бронхообструктивного синдрому у 
дітей раннього віку на тлі дефіциту вітаміну D» (14.01.10 – 
педіатрія). Спецрада Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. 
Володимира Вернадського, 9; тел. (056) 741-73-46) та ДУ 
«Інститут гастроентерології НАМН України» (49074, м. Дні-
про, просп. Слобожанський, 96; тел. (0562) 27-59-16). 
Науковий керівник – Больбот Ю. К., доктор мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії 3 та нео-
натології (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»). Опоненти: Леженко Г. О., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії (Запо-
різький державний медичний університет); Гончарь М. О., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 
№ 1 та неонатології (Харківський національний медичний 
університет). (330/1)

Карпенко Ганна Володимирівна, аспірант кафедри 
госпітальної педіатрії 3 та неонатології ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України»: «Клініко-імуноло-
гічне обґрунтування диференційованого підходу до про-
філактики бактеріальних ускладнень у дітей, хворих на 
гострі респіраторні вірусні інфекції» (14.01.10 – педіатрія). 
Спецрада Д 08.601.02 у ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володи-
мира Вернадського, 9; тел. (056) 741-73-46) та ДУ «Інсти-
тут гастроентерології НАМН України» (49074, м. Дніпро, 
просп. Слобожанський, 96; тел. (0562) 27-59-16). Науко-
вий керівник – Больбот Ю. К., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри госпітальної педіатрії 3 та неонатології 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
Опоненти: Похилько В. І., доктор мед. наук, професор, 
заслужений лікар України, професор кафедри пропедев-
тики дитячих хвороб та факультетської педіатрії з нео-
натологією (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія»); Овчаренко Л. С., доктор мед. наук, професор, 

завідувач кафедри педіатрії та неонатології (ДЗ «Запо-
різька медична академія післядипломної освіти МОЗ Укра-
їни»). (333/1)

Рибалка Ярослав Володимирович, асистент кафедри 
хірургії № 3 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України: «Оптимізація лікування хроніч-
них ран із застосуванням PRP-терапії» (14.01.03 – хірур-
гія). Спецрада Д 05.600.01 у Вінницькому національному 
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України 
(21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-
60). Науковий керівник – Малик С. В., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри хірургії № 3 (ВДНЗУ «Укра-
їнська медична стоматологічна академія» МОЗ України). 
Опоненти: Желіба М. Д., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри загальної хірургії (Вінницький націо-
нальний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ 
України); Пиптюк О. В., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри хірургії стоматологічного факультету 
(Івано-Франківський національний медичний університет 
МОЗ України). (335/1)

Садова Ольга Романівна, асистент кафедри педіатрії 
№ 1 Львівського національного медичного університе-
ту імені Данила Галицького МОЗ України: «Оцінка якості 
життя школярів старших класів з хронічною гастродуоде-
нальною патологією» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 
35.600.04 у Львівському національному медичному уні-
верситеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Нау-
ковий керівник – Няньковський С. Л., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 (Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого МОЗ України). Опоненти: Юрцева А. П., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри педіатрії (Івано-Фран-
ківський національний медичний університет МОЗ Украї-
ни); Хайтович М. В., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації (На-
ціональний медичний університет імені О. О. Богомольця 
МОЗ України). (346/1)

Хоменко Дмитро Іванович, лікар-хірург з надання екс-
треної невідкладної хірургічної допомоги Комунального 
некомерційного підприємства «Обухівська центральна 
районна лікарня»: «Оптимізація методу кріофіксації при 
хірургічному лікуванні пацієнтів з незапальними захво-
рюваннями підшлункової залози» (14.01.03 – хірургія). 
Спецрада Д 26.561.01 у ДУ «Національний інститут хірургії 
та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України 
(03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30; тел. (044) 
454-20-50). Науковий керівник – Дронов О. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 1 
(Національний медичний університет імені О. О. Бого-
мольця МОЗ України). Опоненти: Литвиненко О. М., док-
тор мед. наук, старший науковий співробітник, головний 
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науковий співробітник відділу хірургії підшлункової зало-
зи та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток (ДУ 
«Національний інститут хірургії та трансплантології імені 
О. О. Шалімова» НАМН України); Сипливий В. О., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри загальної хірур-
гії № 2 (Харківський національний медичний університет 
МОЗ України). (374/1)

Кобітович Ірина Миколаївна, асистент кафедри вну-
трішньої медицини стоматологічного факультету ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний універси-
тет» МОЗ України: «Клінічно-патогенетичні особливості 
перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хро-
нічним бронхітом» (14.01.02 – внутрішні хвороби). Спец-
рада Д 35.600.05 у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-30-66). Науко-
вий керівник – Вірстюк Н. Г., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини стоматологічно-
го факультету (ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» МОЗ України). Опоненти: Абрага-
мович О. О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри внутрішньої медицини № 1 (Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ Укра-
їни); Дзюблик Я. О., доктор мед. наук, провідний науко-
вий співробітник клініко-функціонального відділення (ДУ 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського НАМН України»). (376/1)

Ащеулов Олександр Михайлович, асистент кафедри 
пропедевтики педіатрії № 2 Харківського національного 
медичного університету МОЗ України: «Патогенетична 
роль фракталкіну, еотаксину та сенсибілізації до білків 
коров’ячого молока при атопічному дерматиті у дітей ран-
нього віку» (14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 64.609.02 у 
Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ 
України (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58; тел. (057) 
711-79-75). Науковий керівник – Клименко В. А., доктор 
мед. наук, професор, кафедра пропедевтики педіатрії № 2 
(Харківський національний медичний університет МОЗ 
України). Опоненти: Охотнікова О. М., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-
ка МОЗ України); Шумна Т. Є., доктор мед. наук, доцент, 
доцент кафедри факультетської педіатрії (Запорізький 
державний медичний університет МОЗ України). (377/1)

Сорокіна Ольга Георгіївна, асистент кафедри загальної 
та клінічної імунології та алергології медичного факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Кара-
зіна МОН України: «Характеристика імунних порушень у 
хворих на хронічну ВЕБ-інфекцію та оптимізація терапії 
шляхом диференційованої імунокорекції» (14.03.08 – 
імунологія та алергологія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ 
«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова 

НАМН України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; 
тел. (057) 731-41-84, 731-31-51). Науковий керівник – 
Попов М. М., доктор мед. наук, професор, директор (ДУ 
«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова 
НАМН України»). Опоненти: Фролов О. К., доктор мед. 
наук, професор, професор кафедри імунології та біохі-
мії (ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН 
України); Бабаджан В. Д., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри внутрішньої медицини № 2 і клініч-
ної імунології та алергології (Харківський національний 
медичний університет МОЗ України). (378/1)

Горегляд Олексій Михайлович, завідувач відділен-
ня травматології КЗ «Дніпропетровська міська клінічна 
лікарня № 16 ДОР»: «Клініко-морфологічне обґрунтуван-
ня використання вакуум-асистованого лікування постраж-
далих з вогнепальними травмами кінцівок» (14.01.21 – 
травматологія та ортопедія). Спецрада Д 08.601.03 у ДЗ 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
(49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. 
(0562) 31-22-57). Науковий керівник – Науменко Л. Ю., 
доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педа-
гогічної роботи (ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»). Опоненти: Березка М. І., доктор мед. наук, 
професор, завідувач кафедри екстреної та невідкладної 
медичної допомоги, ортопедії та травматології (Харків-
ський національний медичний університет МОЗ України); 
Курінний І. М., доктор мед. наук, провідний науковий спів-
робітник клініки мікрохірургії та реконструктивної хірургії 
верхніх кінцівок (ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМН України»). (379/1)

Казакова Катерина Станіславівна, асистент кафедри 
дитячої стоматології ВДНЗУ «Українська медична стома-
тологічна академія» МОЗ України: «Морфофункціональна 
характеристика ясен щурів в нормі та за умов хронічної 
інтоксикації етанолом» (14.03.09 – гістологія, цитологія, 
ембріологія). Спецрада Д 08.601.03 у ДЗ «Дніпропетров-
ська медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). 
Науковий керівник – Єрошенко Г. А., доктор мед. наук, 
професор, професор кафедри гістології, цитології та 
ембріології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України). Опоненти: Федонюк Л. Я., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри медичної біології 
(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»); Гарець В. І., 
доктор мед. наук, професор, професор кафедри медичної 
біології, фармакогнозії та ботаніки (ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України»). (380/1)

Мазур Вячеслав Петрович, лікар-офтальмолог дитя-
чого офтальмологічного відділення КЗ «Криворізька 
міська клінічна лікарня № 8» Дніпропетровської облра-
ди: «Ефективність методу поверхневої електроміографії 
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в діагностиці та виборі лікування окорухових порушень 
при співдружній косоокості» (14.01.18 – офтальмоло-
гія). Спецрада Д 41.556.01 у ДУ «Інститут очних хвороб 
і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України» 
(65061, м. Одеса, Французький бульв., 49/51; тел. (048) 
729-84-62). Науковий керівник – Бойчук І. М., доктор мед. 
наук, старший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник лабораторії розладу бінокулярного зору (ДУ 
«Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філа-
това НАМН України»). Опоненти: Ульянова Н. А., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології 
(Одеський національний медичний університет МОЗ Укра-
їни); Завгородня Н. Г., доктор мед. наук, професор, за-
відувач кафедри офтальмології (Запорізький державний 
медичний університет МОЗ України). (381/1)

Помогайбо Катерина Георгіївна, асистент кафедри 
громадського здоров’я та управління охороною здоров’я 
Харківського національного медичного університету МОЗ 
України: «Медико-соціальне обґрунтування моделі управ-
ління якістю життя дітей з ожирінням» (14.02.03 – соціаль-
на медицина). Спецрада Д 64.600.06 у Харківському націо-
нальному медичному університеті МОЗ України (61022, 
м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-80). Науко-
вий керівник – Огнєв В. А., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри громадського здоров’я та управління 
охороною здоров’я (Харківський національний медичний 
університет 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); 
Клименко В. І., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри організації охорони здоров’я, соціальної меди-
цини та лікарсько-трудової експертизи (Запорізький дер-
жавний медичний університет МОЗ України). (384/1)

Строєнко Катерина Сергіївна, лікар-анестезіолог ТОВ 
«Харт Лайф Хоспитал»: «Інтенсивна терапія когнітивних 
розладів у хворих на гострий інфаркт міокарда працездат-
ного віку» (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна тера-
пія). Спецрада Д 64.600.02 у Харківському національному 
медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, 
просп. Науки, 4; тел. (057) 707-73-27). Науковий керів-
ник – Хижняк А. А., доктор мед. наук, професор, професор 
кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та 
інтенсивної терапії (Харківський національний медичний 
університет МОЗ України). Опоненти: Павлов О. О., док-
тор мед. наук, професор, завідувач кафедри анестезіо-
логії, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології 
(Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ 
України); Семененко А. І., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та 
медицини невідкладних станів (Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України). 
(385/1)

Камуть Наталія Василівна, асистент кафедри педі-
атрії і неонатології ФПДО Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 
України: «Особливості фосфорно-кальцієвого обміну і 
рівень вітаміну D у дітей першого року життя, які наро-
джені з великою масою тіла, та корекція порушень» 
(14.01.10 – педіатрія). Спецрада Д 35.600.04 у Львів-
ському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. 
Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керів-
ник – Коржинський Ю. С., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри педіатрії і неонатології ФПДО (Львів-
ський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України). Опоненти: Юрцева А. П., док-
тор мед. наук, професор, професор кафедри педіатрії 
(Івано-Франківський національний медичний університет 
МОЗ України); Хайтович М. В., доктор мед. наук, профе-
сор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клініч-
ної фармації (Національний медичний університет імені 
О. О. Богомольця МОЗ України). (448/1)

Зайцев Вячеслав Володимирович, викладач кафедри 
гігієни та екології ДЗ «Дніпропетровська медична акаде-
мія МОЗ України»: «Обґрунтування програми моніторингу 
питної водопровідної води на підставі гігієнічної оцінки 
впливу хлорорганічних сполук на здоров’я міського насе-
лення промислового регіону» (14.01.02 – гігієна та профе-
сійна патологія – медичні науки). Спецрада Д 26.604.01 у 
ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва 
НАМН України» (02094, м. Київ. вул. Попудренка, 50; тел. 
559-34-45). Науковий керівник – Рублевська Н. І., доктор 
мед. наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології 
(ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»). 
Опоненти: Гаркавий С. І., доктор мед. наук, професор, 
завідувач кафедри гігієни та екології № 3 (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ Украї-
ни); Щербань М. Г., доктор мед. наук, професор, головний 
науковий співробітник Центральної НДЛ (Харківський на-
ціональний медичний університет). (449/1)

Товажнянська Віра Дмитріївна, асистент кафедри 
патологічної анатомії Харківської медичної академії після-
дипломної освіти МОЗ України: «Вплив плодово-материн-
ської інфекції на морфофункціональний стан надниркових 
залоз плода (клініко-експериментальне дослідження)» 
(14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада Д 64.600.03 
у Харківському національному медичному університеті 
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 
707-73-27). Науковий керівник – Сорокіна І. В., доктор 
мед. наук, професор, професор кафедри патологічної 
анатомії (Харківський національний медичний універси-
тет МОЗ України). Опоненти: Романюк А. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
(Медичний інститут Сумського державного університе-
ту МОН України); Давиденко І. С., доктор мед. наук, про-
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фесор, завідувач кафедри патологічної анатомії (ВДНЗУ 
«Буковинський державний медичний університет» МОЗ 
України). (450/1)

Сікора Владислав Володимирович, асистент кафедри 
патологічної анатомії Медичного інституту Сумського дер-
жавного університету МОН України: «Морфологічні зміни 
в сечовому міхурі за умов впливу солей важких металів» 
(14.03.02 – патологічна анатомія). Спецрада Д 64.600.03 у 
Харківському національному медичному університеті МОЗ 
України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. (057) 707-
73-27). Науковий керівник – Романюк А. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
(Медичний інститут Сумського державного університе-
ту МОН України). Опоненти: Старченко І. І., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії 
(ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
МОЗ України); Гаргін В. В., доктор мед. наук, професор, 
професор кафедри патологічної анатомії (Харківський на-
ціональний медичний університет МОЗ України). (451/1)

Паталаха Олена Валеріївна, асистент кафедри стома-
тології ДЗ «Луганський державний медичний універси-
тет», м. Рубіжне: «Особливості імунної відповіді та оптимі-
зація лікування генералізованого пародонтиту у хворих з 
токсичним опіоїдним гепатитом» (14.03.08 – імунологія та 
алергологія). Спецрада Д 64.618.01 у ДУ «Інститут мікро-
біології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України» 
(61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-
41-84, 731-31-51). Науковий керівник – Лоскутова І. В., 
доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапії 
ФПО (ДЗ «Луганський державний медичний університет» 
МОЗ України). Опоненти: Чернуський В. Г., доктор мед. 
наук, професор, провідний науковий співробітник лабо-
раторії протимікробних засобів (ДУ «Інститут мікробіології 
та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України»); Гос-
подарський І. Я., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри клінічної імунології, алергології та загального 
догляду за хворими (ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ 
України). (453/1)

Черепій Наталія Вікторівна, головний лікар медичного 
центру «Віва клінік»: «Діагностика хронічного обструк-
тивного захворювання легень у осіб, котрі вважають 
себе здоровими» (14.01.27 – пульмонологія). Спецрада Д 
26.552.01 у ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пуль-
монології імені Ф. Г. Яновського НАМН України» (03038, 
м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. 275-04-02). Науковий 
керівник – Распутіна Л. В., доктор мед. наук, професор 
кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (Вінниць-
кий національний медичний університет імені М. І. Пиро-
гова). Опоненти: Ячник А. І., доктор мед. наук, професор, 
головний науковий співробітник клініко-функціонального 
відділення (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пуль-

монології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»); Ост-
ровський М. М., доктор мед. наук, професор, завідувач 
кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних 
хвороб (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-
ний університет»). (454/1)

Сипало Анна Олегівна, асистент кафедри внутрішньої 
медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені 
академіка Л. Т. Малої Харківського національного медич-
ного університету МОЗ України: «Визначення сортиліну в 
оптимізації діагностики та лікування дисліпідемії у хворих 
на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу» 
(14.01.02 – внутрішні хвороби). Спецрада Д 64.600.04 
у Харківському національному медичному університеті 
МОЗ України (61022, м. Харків, просп. Науки, 4; тел. 707-
73-27). Науковий керівник – Кравчун П. Г., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медици-
ни № 2, клінічної імунології та алергології імені академіка 
Л. Т. Малої (Харківський національний медичний універ-
ситет МОЗ України). Опоненти: Корж О. М., доктор мед. 
наук, професор, завідувач кафедри загальної практики – 
сімейної медицини (Харківська медична академія після-
дипломної освіти МОЗ України); Рудик Ю. С., доктор мед. 
наук, професор, завідувач відділу клінічної фармакології і 
фармакотерапії (ДУ «Національний інститут терапії імені 
Л. Т. Малої НАМН України»). (455/1)

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
Рокунь Дарина-Марія Валеріївна, фахівець з просу-

вання лікарських засобів TOB «КРКА Україна»: «Фарма-
когностичне вивчення моркви посівної (Daucus carota L. 
var. sativus)» (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 керівник – 
Журавель І. О., доктор фарм. наук, професор, професор 
кафедри хімії природних сполук (Національний фарма-
цевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Панасен-
ко О. І., доктор фарм. наук, професор, завідувач кафедри 
токсикологічної та неорганічної хімії (Запорізький держав-
ний медичний університет МОЗ України); Фіра Л. С., док-
тор біол. наук, професор, завідувач кафедри фармації ННІ 
післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»). (344/1)

Аугунас Сабіна Валеріївна, асистент кафедри органі-
зації і економіки фармації Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика: «Комплексне 
науково-теоретичне обґрунтування закономірностей роз-
витку системи медикаментозного забезпечення населення 
України з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» 
(15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної 
справи та судова фармація). Спецрада Д 26.613.04 у На-
ціональній медичній академії післядипломної освіти імені 
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П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожиць-
ка, 9; тел. (044) 205-49-46). Науковий керівник – Понома-
ренко М. С., доктор фарм. наук, професор, професор кафе-
дри організації і економіки фармації (Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 
України). Опоненти: Шматенко О. П., доктор фарм. наук, 
професор, начальник кафедри військової фармації (Укра-
їнська військово-медична академія Міноборони України); 
Немченко А. С., доктор фарм. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач кафедри організації 
та економіки фармації (Національний фармацевтичний уні-
верситет МОЗ України). (383/1)

Колісник Тетяна Євгеніївна, старший лаборант кафе-
дри заводської технології ліків Національного фармацев-
тичного університету МОЗ України: «Розробка складу та 
технології таблеток з екстрактом листя чорниці звичайної 
для лікування цукрового діабету» (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 керів-
ник – Рубан О. А., доктор фарм. наук, професор, завідувач 
кафедри заводської технології ліків (Національний фар-
мацевтичний університет МОЗ України). Опоненти: Крас-
нопольський Ю. М., доктор фарм. наук, доцент, професор 
кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії (На-
ціональний технічний університет «Харківський політех-
нічний інститут» МОН України); Кучеренко Л. І., доктор 
фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармацевтич-
ної хімії (Запорізький державний медичний університет 
МОЗ України). (447/1)

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Гута Зоряна Антонівна, молодший науковий співробіт-

ник лабораторії контролю кормових добавок та преміксів 
Державного науково-дослідного контрольного інституту 
ветеринарних препаратів та кормових добавок: «Токсико-
логічна характеристика дії фумонізинів на організм щурів 
та птиці» (16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токси-
кологія). Спецрада Д 35.826.03 у Львівському національ-
ному університеті ветеринарної 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 – Брезвин О. М., доктор вет. наук, старший нау-
ковий співробітник, вчений секретар (Державний науково-
дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів 
та кормових добавок). Опоненти: Куцан О. Т., доктор вет. 
наук, професор, член-кореспондент НААН України, завіду-
вач відділу токсикології, безпеки та якості сільськогос-
подарської продукції (ННЦ «Інститут експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини»); Жукова І. О., доктор 
вет. наук, професор, завідувач кафедри нормальної і пато-
логічної фізіології тварин (Харківська державна зоовете-
ринарна академія). (6/1)

Васецька Анастасія Ігорівна, асистент кафедри вете-
ринарної хірургії, терапії та акушерства Луганського на-
ціонального аграрного університету, м. Харків: «Способи 
пригнічення статевої функції у самок свійських тварин 
медикаментозними методами» (16.00.07 – ветеринарне 
акушерство). Спецрада Д 35.826.01 у Львівському на-
ціональному університеті ветеринарної медицини та біо-
технологій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 260-28-89). Нау-
ковий керівник – Стефаник В. Ю., доктор вет. наук, про-
фесор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та біо-
технології відтворення тварин імені Г. В. Звєрєвої (Львів-
ський національний університет ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). Опоненти: Скля-
ров П. М., доктор вет. наук, професор, професор кафедри 
хірургії та акушерства тварин (Дніпровський державний 
аграрно-економічний університет); Деркач С. С., кандидат 
вет. наук, доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології 
та біотехнології відтворення тварин (Національний універ-
ситет біоресурсів і природокористування України). (355/1)

Івахів Мар’яна Аркадіївна, асистент кафедри акушер-
ства, гінекології та біотехнології відтворення тварин іме-
ні Г. В. Звєрєвої Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжиць-
кого: «Гіперплазія простати у псів (діагностика та ліку-
вання)» (16.00.07 – ветеринарне акушерство). Спецрада 
Д 35.826.01 у Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжиць-
кого МОН України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; 
тел. (032) 260-28-89). Наукові керівники: Стефаник В. Ю., 
доктор вет. наук, професор, завідувач кафедри акушер-
ства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені 
Г. В. Звєрєвої (Львівський національний університет вете-
ринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицько-
го); Wojciech Ni a ski, PhD, Prof., DH, head of Department 
of Reproduction and Clinic of Farm animals (Wroclaw 
University of Environmental and Life Sciences). Опоненти: 
Желавський М. М., доктор вет. наук, професор, професор 
кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патоло-
гії та хірургії (Подільський державний аграрно-технічний 
університет); Науменко С. В., кандидат вет. наук, доцент, 
доцент кафедри ветеринарної репродуктології (Харківська 
державна зооветеринарна академія). (356/1)

Кобилюх Ірина Богданівна, старший лаборант кафедри 
нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стоянов-
ського Львівського національного університету ветери-
нарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького: 
«Профілактика субінволюції матки корів за використання 
препаратів нанотехнологічного походження» (16.00.07 – 
ветеринарне акушерство). Спецрада Д 35.826.01 у Львів-
ському національному університеті ветеринарної меди-
цини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України 
(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 260-28-89). 
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Науковий керівник – Стравський Я. С., доктор вет. наук, 
старший науковий співробітник, керівник Тернопільської 
дослідної станції (Інститут ветеринарної медицини НААН 
України). Опоненти: Желавський М. М., доктор вет. наук, 
професор, професор кафедри ветеринарного акушерства, 
внутрішньої патології та хірургії (Подільський державний 
аграрно-технічний університет); Жук Ю. В., кандидат вет. 
наук, доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології відтворення тварин (Національний універси-
тет біоресурсів і природокористування України). (357/1)

Іванченко Надія Юріївна, в. о. голови Держпродспо-
живслужби України в Миколаївській області: «Епілепсія 
собак (етіологія, діагностика, терапія)» (16.00.01 – діа-
гностика і терапія тварин). Спецрада Д 26.004.03 у Націо-
нальному університеті біоресурсів і природокористування 
України МОН України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15; тел. (044) 527-82-28). Науковий керівник – Цвіліхов-
ський М. І., доктор біол. наук, професор, академік НААН 
України, декан факультету ветеринарної медицини (На-
ціональний університет біоресурсів і природокористуван-
ня України). Опоненти: Морозенко Д. В., доктор вет. наук, 
доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології 
(Національний фармацевтичний університет); Максимо-
вич І. А., кандидат вет. наук, доцент, доцент кафедри 
внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики (Львів-
ський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького). (464/1)

Пащенко Алла Григорівна, завідувач лабораторії 
«Голосіївська навчально-дослідна пасіка» Національного 
університету біоресурсів і природокористування України: 
«Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за під-
годівлі цитратами Со і Nі та борошном сої» (03.00.13 – фізі-
ологія людини і тварин). Спецрада Д 35.368.01 в Інституті 
біології тварин НААН України (79034, м. Львів, вул. В. Сту-
са, 38; тел. (032) 260-07-95). Науковий керівник – Коваль-
чук І. І., доктор вет. наук, старший науковий співробітник, 
завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості про-
дукції (Інститут біології тварин НААН України). Опоненти: 
Гуфрій Д. Ф., доктор вет. наук, професор, професор кафе-
дри фармакології та токсикології (Львівський національ-
ний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького); Карповський В. І., доктор вет. наук, 
професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин 
імені академіка М. Ф. Гулого (Національний університет 
біоресурсів і природокористування України). (470/1)

Трач Вячеслав Володимирович, асистент кафедри 
мікробіології, фармакології та гігієни тварин Подільсько-
го державного аграрного технічного університету: «Обмін 
ліпідів у перепелів за хімічної обробки інкубаційних яєць 
та різного рівня вітаміну Е у раціоні» (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 – Данчук В. В. доктор с.-г. наук, 
професор, заступник директора з наукової та навчальної 
роботи Української лабораторії якості і безпеки продукції 
АПК (Національний університет біоресурсів і природоко-
ристування України). Опоненти: Куртяк Б. М., доктор вет. 
наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри 
епізоотології (Львівський національний університет вете-
ринарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького); 
Томчук В. А., доктор вет. наук, професор, завідувач кафе-
дри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гуло-
го (Національний університет біоресурсів і природокорис-
тування України). (472/1)

Туманов Володимир Вікторович, лікар ветеринарної 
медицини ТОВ «Текро»: «Патоморфологія та патогенез 
отруєння птахів діазиноном» (16.00.02 – патологія, онко-
логія і морфологія тварин). Спецрада Д 35.826.03 у Львів-
ському національному університеті ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького МОН України (79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 275-38-75). Науковий 
керівник – Данкович Р. С., кандидат вет. наук, доцент кафе-
дри нормальної та патологічної морфології і судової вете-
ринарії (Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького). Опонен-
ти: Горальський Л. П., доктор вет. наук, професор, завідувач 
кафедри анатомії і гістології (Житомирський національний 
агроекологічний університет); Жила М. І., доктор вет. наук, 
завідувач лабораторії клініко-біологічних досліджень (Дер-
жавний науково-дослідний контрольний інститут ветери-
нарних препаратів та кормових добавок). (557/1)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Кузьміна Олександра Анатоліївна, викладач кафедри 

сольного співу Харківського національного університе-
ту мистецтв імені І. П. Котляревського: «Жанрова своє-
рідність дитячої опери в композиторській практиці XX – 
початку XXI століття» (17.00.03 – музичне мистецтво). 
Спецрада К 64.871.01 у Харківському національному уні-
верситеті мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства 
культури України (61003, м. Харків, майдан Конституції, 
11/13; тел. (057) 731-10-95). Науковий керівник – Мізіто-
ва А. А., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор 
кафедри історії української та зарубіжної музики (Харків-
ський національний університет мистецтв імені І. П. Кот-
ляревського Міністерства культури України). Опоненти: 
Кияновська Л. О., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри історії музики (Львівська національна 
музична академія імені М. В. Лисенка); Коханик І. М., кан-
дидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
теорії музики (Національна музична академія України імені 
П. І. Чайковського). (17/1)

Злотник Олександр Йосипович, ректор Київського 
інституту музики імені Ф. М. Глієра: «Комунікативний 
простір музичного мистецтва України кінця XX – початку 
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XXI століття» (26.00.01 – теорія та історія культури). Спец-
рада Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів 
культури і мистецтв Міністерства культури України (01015, 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 15; тел. 501-78-28). Науко-
вий керівник – Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри естрадного виконавства 
(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); Карась Г. В., доктор мис-
тецтвознавства, професор, професор кафедри методики 
музичного виховання та диригування (Інститут мистецтв 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника). (68/1)

Велігура Наталія Миколаївна, аспірантка Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Традиції і 
новаторство в акварельному живописі у художній культу-
рі України XX – початку XXI століття» (26.00.01 – теорія 
та історія культури). Спецрада Д 26.850.01 у Національ-
ній академії керівних кадрів культури і мистецтв Мініс-
терства культури України (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 
9, корпус 15; тел. 501-78-28). Науковий керівник – Ста-
ніславська К. І., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри музичного виховання (Київський на-
ціональний університет театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого). Опоненти: Пучков А. О., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії 
та історії мистецтва (Національна академія образотвор-
чого мистецтва і архітектури); Бурковська Л. В., кандидат 
мистецтвознавства, науковий співробітник відділу обра-
зотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (Інсти-
тут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського НАН України). (69/1)

Янь Чао, аспірант кафедри театрознавства Київсько-
го національного університету театру, кіно і телебачен-
ня імені І. К. Карпенка-Карого: «Трансформація модусу 
європейського драматичного театру в китайській роз-
мовній драмі» (17.00.02 – театральне мистецтво). Спец-
рада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН 
України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4; тел. (044) 
278-34-54). Науковий керівник – Ржевська М. Ю., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри теа-
трознавства (Київський національний університет театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого). Опонен-
ти: Мартинюк Т. В., доктор мистецтвознавства, профе-
сор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик 
навчання (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); 
Гарбузюк М. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
доцент кафедри театрознавства та акторської майстер-
ності (Львівський національний університет імені Івана 
Франка). (111/1)

Карпаш Оксана Мирославівна, тимчасово не працює: 
«Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті 
України кінця XX – початку XXI столітгя: історія, типоло-
гія, тенденції розвитку» (26.00.01 – теорія та історія куль-
тури – мистецтвознавство). Спецрада К 20.051.08 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» МОН України (76025, м. Івано-Франківськ, вул. 
Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-74). Науковий керівник – 
Дутчак В. Г., доктор мистецтвознавства, професор, завіду-
вач кафедри музичної україністики та народно-інструмен-
тального мистецтва (ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). Опоненти: Терещен-
ко А. К., доктор мистецтвознавства, професор кафедри 
музичного виховання (Київський національний універси-
тет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого); 
Москвічова Ю. О., кандидат мистецтвознавства, старший 
викладач кафедри музикознавства та інструментальної під-
готовки (Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського). (320/1)

Марусик Наталія Іванівна, викладач кафедри сце-
нічного мистецтва і хореографії ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»: 
«Гуцульська хореографія як складова національних мис-
тецько-культурних процесів ХІХ – ХХІ століть» (26.00.01 – 
теорія та історія культури – мистецтвознавство). Спецрада 
К 20.051.08 у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України (76025, 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 53-15-
74). Науковий керівник – Серганюк Л. І., кандидат мис-
тецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики 
музичного мистецтва та диригування (ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефаника»). 
Опоненти: Кривошея Т. О., доктор культурології, доцент, 
професор кафедри теорії та історії культури (Національна 
музична академія України імені П. І. Чайковського); Шаба-
ліна О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 
кафедри сучасної та бальної хореографії (Харківська дер-
жавна академія культури). (322/1)

Халайцан Володимир Петрович, викладач кафедри 
образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та 
трудового навчання Хмельницької гуманітарно-педагогіч-
ної академії: «Мистецтво паркобудування в культурному 
житті Поділля XVIII – початку XX століття» (26.00.01 – тео-
рія та історія культури – мистецтвознавство). Спецрада 
К 20.051.08 у ДВНЗ «Прикарпатський національний уні-
верситет імені Василя Стефаника» МОН України (76025, 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57; тел. (0342) 
53-15-74). Науковий керівник – Урсу Н. О., доктор мисте-
цтвознавства, професор, завідувач кафедри образотвор-
чого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації 
творів мистецтва (Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка). Опоненти: Шмагало Р. Т., 
доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету 
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історії і теорії мистецтва (Львівська національна академія 
мистецтв); Лотоцька В. М., кандидат мистецтвознавства, 
викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва (ДВНЗ «При-
карпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника»). (324/1)

Цао Хе, викладач вокалу Музичного інституту Гірин-
ського педагогічного університету, КНР: «Вокальна спад-
щина Шен Деї: синтез національних та європейських 
традицій» (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; факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 
68-59-02). Науковий керівник – Рощенко О. Г., доктор 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії 
та історії музики (Харківська державна академія культу-
ри). Опоненти: Самойленко О. І., доктор мистецтвознав-
ства, професор, проректор з наукової роботи (Одеська 
національна музична академія імені А. В. Нежданової); 
Жаркіх Т. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 
кафедра сольного співу (Харківський національний уні-
верситет мистецтв імені І. П. Котляревського). (367/1)

Є Сяньвей, викладач вокалу Музичного інституту Гірин-
ського педагогічного університету, КНР: «“Метелик”» Сан 
Бо як китайський національний оперний міф» (17.00.03 – 
музичне мистецтво). Спецрада К 55.053.04 у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Мака-
ренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Роменська, 87; 
факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Науковий 
керівник – Рощенко О. Г., доктор мистецтвознавства, про-
фесор, завідувач кафедри теорії та історії музики (Хар-
ківська державна академія культури). Опоненти: Марко-
ва О. М., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 
кафедри теоретичної та прикладної культурології (Одесь-
ка національна музична академія імені А. В. Нежданової); 
Бєлік-Золотарьова Н. А., кандидат мистецтвознавства, 
професор, заслужений діяч мистецтв України, професор 
кафедри хорового диригування (Харківський національ-
ний університет мистецтв імені І. П. Котляревського). 
(368/1)

Стахевич Галина Олександрівна, викладач кафедри 
хореографії та музично-інструментального виконавства 
Сумського державного педагогічного університету іме-
ні А. С. Макаренка: «Фортепіанний концерт у контексті 
стильових процесів першої третини XIX ст. (на матері-
алі творчості Й. Н. Гуммеля, І. Мошелеса та Ф. Риса)» 
(17.00.03 – музичне мистецтво). Спецрада К 55.053.04 у 
Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка МОН України (40002, м. Суми, вул. Ромен-
ська, 87; факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). 
Науковий керівник – Польська І. І., доктор мистецтвознав-
ства, професор, професор кафедри теорії та історії музи-
ки (Харківська державна академія культури). Опоненти: 

Калашник М. П., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки 
вчителя (Харківський національний педагогічний універ-
ситет імені Г. С. Сковороди); Шаповалова Л. В., доктор 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтер-
претології та аналізу музики (Харківський національний 
університет мистецтв імені І. П. Котляревського). (369/1)

Шевлюга Олександра Андріївна, викладач кафедри 
теорії та історії мистецтва Національної академії образот-
ворчого мистецтва і архітектури: «Розвиток українського 
іконостаса кінця X – XVI ст.» (17.00.05 – образотворче 
мистецтво). Спецрада К 26.103.02 у Національній акаде-
мії образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства 
культури України (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 20; 
тел. (044) 272-15-40). Науковий керівник – Міляєва Л. С., 
доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та 
історії мистецтва (Національна академія образотворчого 
мистецтва і архітектури). Опоненти: Кара-Васильєва Т. В., 
доктор мистецтвознавства, професор, провідниий науко-
вий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України); 
Козак Н. Б., кандидат мистецтвознавства, доцент, старший 
науковий співробітник відділу мистецтвознавства (Інсти-
тут народознавства НАН України). (370/1)

Кохан Наталя Михайлівна, старший викладач кафедри 
образотворчого мистецтва, музикознавства та культуроло-
гії Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка: «Ленд-арт у контексті сучасного ландшаф-
тного дизайну» (17.00.07 – дизайн). Спецрада К 64.109.01 
у Харківській державній академії дизайну і мистецтв МОН 
України (61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8; тел. (057) 706-
21-03). Науковий керівник – Розенфельд М. І., кандидат 
архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну середовища 
(Харківська державна академія дизайну і мистецтв). Опо-
ненти: Рибалко С. Б., доктор мистецтвознавства, професор, 
завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства 
та мовознавства (Харківська державна академія культури); 
Чернявський К. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, 
завідувач кафедри рисунка та живопису (Київський націо-
нальний університет технологій та дизайну). (388/1)

АРХІТЕКТУРА
Шостак Ганна Сергіївна, асистент кафедри містобуду-

вання Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова: «Містобудівні принци-
пи формування безбар’єрних просторів в структурі сучас-
ного міста» (18.00.04 – містобудування та ландшафт- 
на архітектура). Спецрада К 64.089.06 у Харківському на-
ціональному університеті міського господарства імені 
О. М. Бекетова МОН України (61002, м. Харків, вул. Мар-
шала Бажанова, 17; тел. (057) 707-31-43). Науковий керів-
ник – Древаль І. В., доктор архітектури, доцент, завідувач 
кафедри містобудування (Харківський національний уні-
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верситет міського господарства імені О. М. Бекетова). 
Опоненти: Товбич В. В., доктор архітектури, професор, за-
відувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі 
(Київський національний університет будівництва і архі-
тектури); Кравченко О. В., кандидат архітектури, доцент 
кафедри графічного дизайну (Київська державна акаде-
мія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 
Михайла Бойчука). (202/1)

В’язовська Анна Віталіївна, асистент кафедри місто-
будування Київського національного університету будів-
ництва і архітектури: «Методичні засади планувальної 
організації водно-зелених територій міста» (18.00.04 – 
містобудування та ландшафтна архітектура). Спецрада Д 
26.056.02 у Київському національному університеті будів-
ництва і архітектури МОН України (03037, м. Київ, Пові-
трофлотський просп., 31; тел. (044) 241-55-80). Науковий 
керівник – Товбич В. В., доктор архітектури, професор, 
завідувач кафедри інформаційних технологій в архітек-
турі (Київський національний університет будівництва і 
архітектури). Опоненти: Шульга Г. М., доктор архітектури, 
доцент кафедри містобудування (Національний універ-
ситет «Львівська політехніка»); Мерилова І. О., кандидат 
архітектури, доцент кафедри архітектурного проектуван-
ня і дизайну (ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури»). (230/1)

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Чемодурова Юлія Миколаївна, старший викладач кафе-

дри менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької облради: «Психологічні умови подолання про-
фесійних деформацій практичних психологів у системі 
післядипломної освіти» (19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія). Спецрада Д 26.053.10 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 – Гура Т. Є., доктор психол. наук, професор, 
проректор з наукової та міжнародної діяльності (КЗ «Запо-
різький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» Запорізької облради). Опоненти: Шевченко Н. Ф., 
доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри педа-
гогіки та психології освітньої діяльності (Запорізький на-
ціональний університет); Міщенко М. С., кандидат психол. 
наук, доцент кафедри психології (Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини). (70/1)

Яровий Дмитро Олександрович, аспірант Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України: «Психо-
логічні практики громадянського протистояння в соціаль-
них мережах» (19.00.11 – політична психологія). Спецрада 
Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології 
НАПН України (04070, м, Київ, вул. Андріївська, 15; тел. 
425-24-08). Науковий керівник – Кочубейник О. М., доктор 
психол. наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник лабораторії психології політико-
правових відносин (Інститут соціальної та політичної пси-
хології НАПН України). Опоненти: Дроздов О. Ю., доктор 
психол. наук, доцент, завідувач кафедри загальної, вікової 
та соціальної психології імені М. А. Скока (Національний 
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевчен-
ка МОН України); Абаніна Г. В., кандидат психол. наук, 
доцент кафедри психології (Університет економіки та пра-
ва «КРОК» МОН України). (336/1)

Гайдук Галина Анатоліївна, практичний психолог 
Волинського коледжу Національного університету хар-
чових технологій: «Мотиваційно-смислові чинники про-
фесійної толерантності педагога» (19.00.01 – загальна 
психологія, історія психології). Спецрада К 32.051.05 у 
Східноєвропейському національному університеті імені 
Лесі Українки МОН України (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 
13; тел. 72-01-26). Науковий керівник – Вірна Ж. П., док-
тор психол. наук, професор, декан факультету психології і 
соціології (Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки). Опоненти: Саннікова О. Г., доктор 
психол. наук, професор, завідувач кафедри загальної та 
диференціальної психології (Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-
го); Луньов В. Є., кандидат психол. наук, доцент, доцент 
кафедри загальної та медичної психології (Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця). (548/1)

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Мацко-Демиденко Ірина Вікторівна, старший викла-

дач кафедри соціології Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»: «Зразки мобільної та іммобільної 
поведінки жителів малих міст» (22.00.03 – соціальні 
структури та соціальні відносини). Спецрада Д 26.229.01 
в Інституті соціології НАН України (01021, м. Київ, вул. 
Шовковична, 12; тел. (044) 255-72-77). Науковий керів-
ник – Макеєв С. О., доктор соціол. наук, професор, за-
відувач відділу соціальних структур (Інститут соціології 
НАН України). Опоненти: Коваліско Н. В., доктор соціол. 
наук, професор, професор кафедри соціології (Львів-
ський національний університет імені Івана Франка); 
Бова А. А., кандидат соціол. наук, старший науковий 
співробітник, начальник 1-го науково-дослідного відділу 
НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобіган-
ня злочинності (Державний науково-дослідний інститут 
МВС України). (42/1)

Новосад Крістіна Ярославівна, старший викладач 
кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет»: «Соціальні ризики між-
народної трудової міграції з України» (22.00.04 – спеціальні 
та галузеві соціології). Спецрада К 35.051.26 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка МОН Укра-
їни (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 
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260-34-02). Науковий керівник – Лукашевич М. П., доктор 
філософ. наук, професор, професор кафедри соціології 
та соціальної роботи (ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»). Опоненти: Іванкова-Стецюк О. Б., доктор 
соціол. наук, доцент, провідний науковий співробітник, 
в. о. завідувача відділу соціальної антропології (Інститут 
народознавства НАН України); Чорна В. О., кандидат соці-
ол. наук, вчений секретар (Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили). (220/1)

Бліхар Мирослава Петрівна, старший лаборант Центру 
моніторингу Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка: «Духовні цінності студентської молоді в 
сучасному українському суспільстві» (22.00.04 – спеціальні 
та галузеві соціології). Спецрада К 35.051.26 у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка МОН України 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 260-34-
02). Науковий керівник – Пачковський Ю. Ф., доктор соціол. 
наук, професор, завідувач кафедри соціології (Львівський 
національний університет імені Івана Франка). Опоненти: 
Ручка А. О., доктор філософ. наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу соціології культури та масо-
вої комунікації (Інститут соціології НАН України); Пташник-
Середюк О. І., кандидат соціол. наук, доцент кафедри соці-
ально-гуманітарних дисциплін (Прикарпатський факультет 
Національної академії внутрішніх справ). (221/1)

Дукач Юлія Олександрівна, викладач кафедри соціо-
логії Національного технічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: 
«Структура протестного поля суспільних рухів в Україні» 
(22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини). 
Спецрада Д 26.001.30 у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий 
керівник – Кутуєв П. В., доктор соціол. наук, професор, за-
відувач кафедри соціології (Національний технічний універ-
ситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»). Опоненти: Стегній О. Г., доктор соціол. наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий спів-
робітник відділу методології і методів соціології (Інститут 
соціології НАН України); Бова А. А., кандидат соціол. наук, 
старший науковий співробітник, начальник 1-го науково-
дослідного відділу НДЛ кримінологічних досліджень та 
проблем запобігання злочинності (Державний науково-
дослідний інститут МВС України). (341/1)

Білоус Євгеній В’ячеславович, фахівець служби стра-
тегічної аналітики департаменту аналітики ТОВ «Телера-
діокомпанія «Україна»: «Емпірична ідентифікація ідеоло-
гічних уявлень повсякденної свідомості» (22.00.02 – мето-
дологія та методи соціологічних досліджень). Спецрада Д 
26.001.30 у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керів-

ник – Сидоров М.-В. С., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, 
завідувач кафедри методології та методів соціологічних 
досліджень (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). Опоненти: Резнік О. С., доктор соціол. 
наук, головний науковий співробітник відділу соціальної 
психології (Інститут соціології НАН України); Сальнико-
ва С. А., кандидат соціол. наук, доцент кафедри соціології 
та соціальної роботи (Інститут соціальних наук Східноєв-
ропейського національного університету імені Лесі Укра-
їнки). (523/1)

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Євтухова Ганна Юріївна, фахівець з продажів секто-

ру прямих продажів Регіонального офісу № 2 у м. Харків 
Страхової компанії «PZU Україна»: «Саботаж у політичному 
процесі: український контекст» (23.00.02 – політичні інсти-
тути та процеси). Спецрада К 64.053.09 у Харківському на-
ціональному педагогічному університеті імені Г. С. Сково-
роди МОН України (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
тел. (057) 701-04-64). Науковий керівник – Безрук О. О., 
кандидат політ. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри 
політології, соціології і культурології (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
МОН України). Опоненти: Денисенко В. М., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії полі-
тичної науки (Львівський національний університет імені 
Івана Франка МОН України); Стогова О. В., кандидат політ. 
наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисци-
плін, заступник директора ННІ права (Сумський держав-
ний університет МОН України). (217/1)

Поліщук Олег Олександрович, менеджер з продажу 
ТОВ «ТЕНЕРО»: «Виборчі технології в Україні: специфіка 
застосування та головні тенденції розвитку» (23.00.02 – 
політичні інститути та процеси). Спецрада К 64.053.09 у 
Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковороди МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Алчевських, 29; тел. (057) 701-04-64). Науковий керівник – 
Данько Ю. А., кандидат політ. наук, викладач кафедри 
політології, соціології і культурології (Харківський націо-
нальний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
МОН України). Опоненти: Третяк О. А., доктор політ. наук, 
доцент, завідувач кафедри політології (Дніпровський на-
ціональний університет імені Олеся Гончара МОН Украї-
ни); Коротков Д. С., кандидат політ. наук, доцент, доцент 
кафедри філософії та політології (Харківський національ-
ний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН 
України). (218/1)

Савельєва Тетяна Павлівна, старший лаборант кафе-
дри політології, соціології і культурології Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Ско-
вороди МОН України: «Суспільні рухи як чинник держа-
вотворення: політико-інституційний вимір» (23.00.02 – 
політичні інститути та процеси). Спецрада К 64.053.09 у 
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Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковородїі МОН України (61002, м. Харків, вул. 
Алчевських, 29; тел. (057) 701-04-64). Науковий керів-
ник – Денисенко І. Д., доктор філософ. наук, професор, 
професор кафедри політології, соціології і культурології 
(Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди МОН України). Опоненти: Климончук В. Й., 
доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри полі-
тології (Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника МОН України); Яцура К. Г., кандидат 
політ. наук, старший викладач кафедри прикладної соціо-
логії та соціальних комунікацій, заступник директора цен-
тру веб-комунікацій центру зв’язків з громадськістю (Хар-
ківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України). (219/1)

Рижук Олександр Миколайович, заступник началь-
ника НДЧ з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспі-
рантура) Відкритого міжнародного університету роз-
витку людини «Україна»: «Інформаційна безпека України 
в умовах глобалізаційних викликів та гібридної війни» 
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 
76.051.03 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 52-49-00). Науковий 
керівник – Бебик В. М., доктор політ. наук, професор, про-
фесор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних 
відносин (Національна академія державного управління 
при Президентові України). Опоненти: Митко А. М., док-
тор політ. наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних 
комунікацій та політичного аналізу (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки МОН Укра-
їни); Макух-Федоркова І. І., кандидат політ. наук, доцент, 
доцент кафедри міжнародної інформації (Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича МОН 
України). (312/1)

Олефір Іван Вікторович, ФОП «Олефір»: «Політичні 
моделі інформаційного суспільства: типологія та прак-
тичні виміри» (23.00.01 – теорія та історія політичної нау-
ки). Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національ-
ному університеті імені Юрія Федьковича МОН України 
(58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; тел. (0372) 
52-49-00). Науковий керівник – Бeбик В. М., доктор 
політ. наук, професор, професор кафедри суспільного 
розвитку і суспільно-владних відносин (Національна ака-
демія державного управління при Президентові України). 
Опоненти: Андрущенко Т. В., доктор політ. наук, про-
фесор, завідувач кафедри політичної психології та соці-
ально-правових технологій (Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова МОН України); Ясін-
ська А. Ю., кандидат політ. наук, науковий співробітник 
відділу соціально-політичної історії (Інститут політичних 
і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН 
України). (313/1)

Костюк Дмитро Андрійович, аспірант кафедри між-
народних відносин і дипломатичної служби Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка МОН 
України: «Таємна дипломатія у зовнішній політиці Німеч-
чини (1871 – 1945)» (23.00.04 – політичні проблеми між-
народних систем та глобального розвитку). Спецрада Д 
76.051.03 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернів-
ці, вул. Коцюбинського 2; тел. (0372) 58-48-10). Науко-
вий керівник – Пик С. М., кандидат політ. наук, доцент, 
доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної 
служби (Львівський національний університет імені Івана 
Франка МОН України). Опоненти: Фісанов В. П., доктор 
істор. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної 
інформації (Чернівецький національний університет іме-
ні Юрія Федьковича МОН України); Феденко О. В., канди-
дат політ. наук, доцент, професор кафедри тактико-спе-
ціальних дисциплін (Національна академія сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони 
України). (314/1)

Сенюк Юлія Ярославівна, тимчасово не працює: 
«Соціалконструктивізм у дослідженні європейських інте-
граційних процесів» (23.00.04 – політичні проблеми між-
народних систем та глобального розвитку). Спецрада Д 
76.051.03 у Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича МОН України (58012, м. Чернівці, 
вул. Коцюбинського 2; тел. (0372) 58-48-10). Науковий 
керівник – Романюк Н. А., кандидат політ. наук, доцент, 
доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму 
(Львівський національний університет імені Івана Франка 
МОН України). Опоненти: Ржевська Н. Ф., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відно-
син, інформації та регіональних студій (Національний авіа-
ційний університет МОН України); Івасечко О. Я., кандидат 
політ. наук, доцент, доцент кафедри політології та між-
народних відносин (Національний університет «Львівська 
політехніка» МОН України). (315/1)

Євсюкова Анастасія Володимирівна, аспірантка 
кафедри політології Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: «Громадянська освіта як 
чинник розвитку демократії: досвід Республіки Польща 
та України» (23.00.02 – політичні інститути та процеси). 
Спецрада Д 26.001.41 у Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка МОН України (01601, 
м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-
41). Науковий керівник – Цвих В. Ф., доктор політ. наук, 
професор, завідувач кафедри політології (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка). Опо-
ненти: Шайгородський Ю. Ж., доктор політ. наук, про-
фесор, головний науковий співробітник відділу теорії та 
історії політичної науки (Інститут політичних та етнона-
ціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України); 
Кукуруз О. В., кандидат політ. наук, старший науковий 
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співробітник відділу правових проблем політології 
(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України). (316/1)

Червеняк Кристина Тарасівна, лаборант кафедри 
політології і державного управління ДВНЗ «Ужгород-
ський національний університет»: «Вплив етнонаціональ-
ного фактора на суспільно-політичні процеси в Україні» 
(23.00.02 – політичні інститути та процеси). Спецрада Д 
35.051.17 у Львівському національному університеті іме-
ні Івана Франка МОН України (79000, м. Львів, вул. Уні-
верситетська, 1; тел. (032) 239-44-62). Науковий керів-
ник – Токар М. Ю., кандидат істор. наук, доцент, доцент 
кафедри політології і державного управління (ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет»). Опоненти: 
Романюк А. С., доктор політ. наук, професор, завідувач 
кафедри політології (Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка); Доцяк І. І., кандидат політ. наук, 
доцент, доцент кафедри політології (ДВНЗ «Прикарпат-
ський національний університет імені Василя Стефани-
ка»). (339/1)

Кисленко Роман Вікторович, аспірант кафедри полі-
тичних наук філософського факультету Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка: «Осо-
бливості трансформації гібридного політичного режиму» 
(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 керів-
ник – Постригань Г. Ф., кандидат філософ. наук, доцент, 
доцент кафедри політичних наук (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). Опоненти: Горбатен-
ко В. П., доктор політ. наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу правових проблем політології (Інсти-
тут держави і права імені В. М. Корецького НАН України); 
Лікарчук Д. С., кандидат політ. наук, доцент кафедри між-
народних відносин (Київський національний університет 
культури і мистецтв). (363/1)

Додонов Данило Романович, молодший науковий 
співробітник без наукового ступеня відділу організації 
наукових досліджень Національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова: «Раціоналізація полі-
тичної поведінки в контексті формування демократичного 
суспільства» (23.00.03 – політична культура та ідеологія). 
Спецрада Д 26.053.12 у Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова МОН України (01601, 
м. Київ-30. вул. Пирогова, 9; тел. 234-11-08). Науковий 
керівник – Новакова О. В., доктор політ. наук, доцент, 
професор кафедри політичних наук (Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова). Опоненти: 
Арабаджиєв Д. Ю., доктор політ. наук, доцент, завідувач 
кафедри загальноправових та політичних наук (Запорізь-
кий національний технічний університет); Климкова І. І., 

кандидат політ. наук, доцент, генеральний директор Між-
народного відкритого університету (Міжрегіональна ака-
демія управління персоналом). (371/1)

Дяченко Ольга Вікторівна, старший викладач кафедри 
соціальних теорій Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова: «Мовно-маніпулятивні стратегії та 
тактики в сучасному політичному процесі» (23.00.02 – 
політичні інститути та процеси). Спецрада Д 41.053.06 у 
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний уні-
верситет імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048) 723-
40-98). Науковий керівник – Наумкіна С. М., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і пра-
ва (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського»). Опоненти: Ніколаєн-
ко Н. О., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри 
політології (Миколаївський національний університет іме-
ні В. О. Сухомлинського); Семенченко Ф. Г., доктор політ. 
наук, професор, завідувач кафедри філософії, політології 
та українознавства (Херсонський національний технічний 
університет). (456/1)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Строганов Сергій Валентинович, викладач кафедри 

інноваційних та інформаційних технологій у фізичній 
культурі і спорті Національного університету фізично-
го виховання і спорту України: «Профілактика порушень 
опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболіс-
тів» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). Спец-
рада 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 керів-
ник – Сергієнко К. М., кандидат наук з фіз. виховання та 
спорту, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформа-
ційних технологій у фізичній культурі і спорті (Національ-
ний університет фізичного виховання і спорту України). 
Опоненти: Дорошенко Е. Ю., доктор наук з фіз. виховання 
та спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабіліта-
ції, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я 
(Запорізький державний медичний університет МОЗ Укра-
їни); Сушко Р. О., доктор наук з фіз. виховання та спорту, 
доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 
(Київський університет імені Бориса Грінченка). (260/1)

Улан Аліна Миколаївна, викладач кафедри історії та 
теорії олімпійського спорту Національного університету 
фізичного виховання і спорту України: «Орієнтація під-
готовки фехтувальників з урахуванням функціональ-
ної асиметрії» (24.00.01 – олімпійський і професійний 
спорт). Спецрада Д 26.829.01 у Національному універси-
теті фізичного виховання і спорту України МОН України 
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). 
Науковий керівник – Шинкарук О. А., доктор наук з фіз. 
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри інно-
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ваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі 
і спорті (Національний університет фізичного виховання 
і спорту України). Опоненти: Лизогуб В. С., доктор біол. 
наук, професор, директор НДІ фізіології імені Михайла 
Босого (Черкаський національний університет імені Бог-
дана Хмельницького); Бакум А. В., кандидат наук з фіз. 
виховання та спорту, вчитель з фехтування (Олімпійський 
коледж імені Івана Піддубного). (261/1)

Перепелиця Максим Олександрович, викладач кафе-
дри фізичного виховання Вінницького національного 
аграрного університету: «Удосконалення тактичної підго-
товки кваліфікованих хокеїстів на траві в річному макро-
циклі» (24.00.01 – олімпійський і професійний спорт). 
Спецрада Д 35.829.01 у Львівському державному універ-
ситеті фізичної культури МОН України (79007, м. Львів, 
вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий 
керівник – Вознюк Т. В., кандидат наук з фіз. виховання 
та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики 
фізичного виховання та спорту (Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). 
Опоненти: Лісенчук Г. А., доктор наук з фіз. виховання та 
спорту, професор, професор кафедри теорії та методики 
фізичної культури (Миколаївський національний універ-
ситет імені В. О. Сухомлинського); Гончаренко В. І., канди-
дат наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики спорту (ННІ фізичної культури 
Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка). (309/1)

Івановська Ольга Едуардівна, викладач кафедри 
фізичної терапії та ерготерапії Національного універси-
тету фізичного виховання і спорту України: «Програма 
фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку з екзо-
генно-конституціональним ожирінням з використанням 
методів гідрокінезотерапії» (24.00.03 – фізична реабілі-
тація). Спецрада Д 26.829.02 у Національному універси-
теті фізичного виховання і спорту України МОН України 
(03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-
52). Науковий керівник – Жарова І. О., доктор наук з фіз. 
виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної 
терапії та ерготерапії (Національний університет фізично-
го виховання і спорту України). Опоненти: Андрійчук О. Я., 
доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор, профе-
сор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Східно-
європейський національний університет імені Лесі Україн-
ки); Фурман Ю. М., доктор біол. наук, професор, завідувач 
кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання 
та фізичної реабілітації (Вінницький державний педагогіч-
ний університет імені Михайла Коцюбинського). (434/1)

Перегінець Михайло Михайлович, викладач кафедри 
теорії і методики фізичного виховання Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту України: «Орга-
нізація процесу фізичного виховання старшокласників в 

закладах освіти різного типу» (24.00.02 – фізична культу-
ра, фізичне виховання різних груп населення). Спецрада Д 
26.829.02 у Національному університеті фізичного вихо-
вання і спорту України МОН України (03150, м. Київ, вул. 
Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник – 
Долженко Л. П., кандидат наук з фіз. виховання та спорту, 
доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного вихо-
вання (Національний університет фізичного виховання і 
спорту України). Опоненти: Пангелова Н. Є., доктор наук 
з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач кафедри 
теорії та методики фізичного виховання і спорту (ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сковороди»); Томенко О. А., док-
тор наук з фіз. виховання та спорту, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики фізичної культури (Сумський 
державний педагогічний університет імені А. С. Макарен-
ка). (440/1)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Медведчук Оксана Валеріївна, старший викладач 

кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної 
академії управління персоналом: «Саморегулювання як 
механізм управління ризиками у будівництві: державно-
управлінський аспект» (25.00.02 – механізми державно-
го управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній 
академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. 
Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керів-
ник – Непомнящий О. М., доктор наук з держ. управління, 
професор, професор кафедри публічного адмініструван-
ня (Міжрегіональна академія управління персоналом). 
Опоненти: Олійник Н. І., доктор наук з держ. управління, 
доцент, завідувач кафедри економічної політики та вря-
дування (Національна академія державного управління 
при Президентові України); Ігнатенко О. П., доктор наук 
з держ. управління, старший експерт з міжвідомчої спів-
праці та економічного розвитку Проекту «Партнерство для 
розвитку міст». (14/1)

Лаврентій Дмитро Степанович, аспірант кафедри пуб-
лічного адміністрування Міжрегіональної академії управ-
ління персоналом: «Механізм державно-приватного парт-
нерства в процесі реформування сфери охорони здоров’я 
в Україні» (25.00.02 – механізми державного управління). 
Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній академії управ-
ління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; 
тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – Радченко О. В., 
доктор наук з держ. управління, професор, заслужений 
працівник освіти України, головний науковий співробіт-
ник НДВ (Національна академія Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького). Опоненти: 
Крутій О. М., доктор наук з держ. управління, професор, 
професор кафедри політології та філософії (Харківський 
регіональний інститут державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові 
України;); Сімак С. В., доктор наук з держ. управління, 
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доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та 
природничих наук ННІ управління, економіки та природо-
користування (Таврійський національний університет іме-
ні В. І. Вернадського). (15/1)

Хитько Майя Миколаївна, старший викладач кафедри 
публічного управління та права КЗВО «Дніпровська ака-
демія неперервної освіти» Дніпропетровської облради: 
«Стратегічне планування у системі державного управлін-
ня освітою» (25.00.02 – механізми державного управлін-
ня). Спецрада Д 64.707.03 у Національному університеті 
цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Хар-
ків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науко-
вий керівник – Сиченко В. В., доктор наук з держ. управлін-
ня, доцент, заслужений працівник освіти України, ректор 
(КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпро-
петровської облради). Опоненти: Антонова Л. В., доктор 
наук з держ. управління, професор, професор кафедри 
обліку і аудиту (Чорноморський національний універси-
тет імені Петра Могили); Карпеко Н. М., кандидат наук з 
держ. управління, старший викладач кафедри управління 
та організації діяльності у сфері цивільного захисту (На-
ціональний університет цивільного захисту України ДСНС 
України). (43/1)

Подорваний Володимир Костянтинович, начальник 
сектору продовольчого забезпечення відділу матеріаль-
ного забезпечення Національного університету цивільно-
го захисту України ДСНС України: «Механізми державного 
регулювання соціального розвитку закладів вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання» (25.00.02 – меха-
нізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у 
Національному університеті цивільного захисту України 
ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; 
тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник – Коврегін В. В., 
доктор наук з держ. управління, доцент, перший прорек-
тор (Національний університет цивільного захисту Укра-
їни ДСНС України). Опоненти: Крутій О. М., доктор наук 
з держ. управління, професор, професор кафедри полі-
тології та філософії (Харківський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державно-
го управління при Президентові України); Луценко С. М., 
кандидат наук з держ. управління, доцент, доцент кафе-
дри професійної освіти та менеджменту (КЗ «Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»). 
(44/1)

Зайцев Дмитро Борисович, аспірант кафедри пуб-
лічного управління та адміністрування Міжрегіональної 
академії управління персоналом: «Механізми державного 
регулювання розвитку «зеленої» енергетики (на прикладі 
Рівненської області)» (25.00.02 – механізми державно-
го управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжрегіональній 
академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фро-
метівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник – 

Якимчук А. Ю., доктор екон. наук, професор, академік Ака-
демії економічних наук України, професор кафедри дер-
жавного управління, документознавства та інформаційної 
діяльності (Національний університет водного господар-
ства та природокористування МОН України). Опоненти: 
Радченко О. В., доктор наук з держ. управління, професор, 
заслужений працівник освіти України, головний науковий 
співробітник НДВ (Національна академія Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельницького); 
Шведун В. О., доктор наук з держ. управління, старший 
науковий співробітник, завідувач кафедри менеджменту 
навчально-науково-виробничого центру (Національний 
університет цивільного захисту України ДСНС України). 
(75/1)

Аль-Атті Амер, аспірант кафедри публічного адміні-
стрування Міжрегіональної академії управління персона-
лом: «Механізми публічного управління випереджаючим 
розвитком економіки України» (25.00.02 – механізми 
державного управління). Спецрада Д 26.142.04 у Міжре-
гіональній академії управління персоналом (03039, м.Київ, 
вул. Фрометівська, 2; тел. (044) 490-95-00). Науковий 
керівник – Пархоменко-Куцевіл О. І., доктор наук з держ. 
управління, завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування (Міжрегіональна академія управління 
персоналом). Опоненти: Ульянченко Ю. О., доктор наук 
з держ. управління, доцент, професор кафедри еконо-
мічної політики та менеджменту (Харківський регіональ-
ний інститут державного управління Національної ака-
демії державного управління при Президентові України); 
Гбур З. В., кандидат наук з держ. управління, головний 
спеціаліст відділу фінансів транспортної інфраструктури 
управління фінансів виробничо-господарської діяльнос-
ті (Департамент фінансів промисловості Міністерства 
фінансів України). (76/1)

Карлов Тимофій Володимирович, старший викладач 
кафедри публічного адміністрування ННІ міжнародних 
відносин та соціальних наук Міжрегіональної академії 
управління персоналом: «Механізми управління кон-
фліктами у взаємодії органів влади та громадськості на 
регіональному рівні» (25.00.02 – механізми державно-
го управління). Спецрада Д 64.707.03 у Національному 
університеті цивільного захисту України ДСНС Украї-
ни (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 
715-63-91). Науковий керівник – Крутій О. М., доктор 
наук з держ. управління, професор, професор кафе-
дри політології та філософії (Харківський регіональний 
інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України). Опо-
ненти: Васильєва О. І., доктор наук з держ. управління, 
професор, відмінник освіти України, професор кафедри 
публічного управління та публічної служби (Національна 
академія державного управління при Президентові Укра-
їни); Лукиша Р. Т., кандидат наук з держ. управління, 
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викладач-методист магістратури факультету цивільного 
захисту (Національний університет цивільного захисту 
України ДСНС України). (99/1)

Левченко Сергій Олександрович, старший викладач 
кафедри публічного адміністрування ННІ міжнародних 
відносин та соціальних наук Міжрегіональної акаде-
мії управління персоналом: «Механізми реформування 
податкової політики в Україні в контексті впровадження 
нових моделей публічного управління» (25.00.02 – меха-
нізми державного управління). Спецрада Д 64.707.03 у 
Національному університеті цивільного захисту України 
ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; 
тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник – Крутій О. М., 
доктор наук з держ. управління, професор, професор 
кафедри політології та філософії (Харківський регіональ-
ний інститут державного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президентові України). 
Опоненти: Майстро С. В., доктор наук з держ. управління, 
професор, завідувач кафедри публічного адміністрування 
у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробни-
чого центру (Національний університет цивільного захис-
ту України ДСНС України); Савченко І. Г., кандидат наук з 
держ. управління, доцент, доцент кафедри менеджменту 
та публічного управління (Харківський торговельно-еко-
номічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету МОН України). (100/1)

Базика Сергій Костянтинович, тимчасово не працює: 
«Механізми парламентського контролю у сфері публіч-
них фінансів в Україні» (25.00.02 – механізми державно-
го управління). Спецрада К 70.895.01 у Хмельницькому 
університеті управління та права Хмельницької облради 
(29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. 
(0382) 71-80-00). Науковий керівник – Сіцінський А. С., 
доктор наук з держ. управління, професор, завідувач НДЧ 
(Хмельницький університет управління та права). Опо-
ненти: Лопушинський І. П., доктор наук з держ. управ-
ління, професор, заслужений працівник освіти України, 
завідувач кафедри державного управління та місцевого 
самоврядування (Херсонський національний технічний 
університет); Обушна Н. І., доктор наук з держ. управління, 
доцент, доцент кафедри публічного управління та публіч-
ної служби (Національна академія державного управління 
при Президентові України). (288/1)

Мазій Інна Василівна, головний консультант відділу 
забезпечення розгляду адміністративних справ Хмель-
ницького окружного адміністративного суду: «Державне 
регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні 
щодо посилення обороноздатності держави» (25.00.05 – 
державне управління у сфері державної безпеки та охоро-
ни громадського порядку). Спецрада К 70.895.01 у Хмель-
ницькому університеті управління та права Хмельницької 
облради (29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; 

тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник – Сіцінська М. В., 
доктор наук з держ. управління, головний науковий співро-
бітник відділу з координації наукових заходів, міжнародно-
го співробітництва та грантової діяльності (Хмельницький 
університет управління та права). Опоненти: Голуб В. В., 
доктор наук з держ. управління, професор, професор 
кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних від-
носин (Національна академія державного управління при 
Президентові України); Твердохліб О. С., кандидат наук з 
держ. управління, доцент кафедри публічного управління 
та адміністрування (Київський національний торговельно-
економічний університет). (289/1)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Данник Катерина Олександрівна, тимчасово не пра-

цює: «Етнокультурні аспекти діяльності вірменської мен-
шини в незалежній Україні (на матеріалах національно-
культурних товариств)» (26.00.01 – теорія та історія куль-
тури). Спецрада Д 26.807.02 у Київському національному 
університеті культури і мистецтв Міністерства культури 
України (01601, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36; тел. 529-
98-33). Науковий керівник – Курочкін О. В., доктор істор. 
наук, професор, професор кафедри івент-менеджменту, 
фешн і шоу-бізнесу (ПВНЗ «Київський університет куль-
тури»). Опоненти: Яковлєв О. В., доктор культурології, 
доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи 
(Національна академія керівних кадрів культури і мис-
тецтв); Мазуркевич О. П., кандидат культурології, доцент 
кафедри соціальних технологій (Вінницький інститут Уні-
верситету «Україна»). (362/1)

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Гарагуля Сергій Сергійович, науковий співробітник від-

ділу наукового формування національних реферативних 
ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського: «Електронна бібліотека як інтегратор джерел 
наукової інформації» (27.00.03 – книгознавство, бібліоте-
кознавство, бібліографознавство). Спецрада Д 26.165.01 
у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадсько-
го НАН України (03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3; 
тел. (044) 524-81-36). Науковий керівник – Лобузіна К. В., 
доктор наук із соц. комунікацій, керівник Інституту інфор-
маційних технологій (Національна бібліотека України іме-
ні В. І. Вернадського). Опоненти: Шемаєва Г. В., доктор 
наук із соц. комунікацій, професор, професор кафедри 
бібліотекознавства та соціальних комунікацій (Харківська 
державна академія культури); Сошинська В. Є., кандидат 
наук із соц. комунікацій, доцент, доцент кафедри бібліо-
текознавства та інформології (Київський університет імені 
Бориса Грінченка). (207/1)

Коротецька Юлія Дмитрівна, аспірант Харківської дер-
жавної академії культури: «Сучасний документаційний 
супровід діяльності православних релігійних організацій 
України» (27.00.02 – документознавство, архівознавство). 
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Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України 
імені В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, Голо-
сіївський просп., 3; тел. (044) 524-81-04). Науковий керів-
ник – Філіпова Л. Я., доктор пед. наук, професор, професор 
кафедри інформаційних технологій (Харківська державна 
академія культури). Опоненти: Синєокий О. В., доктор 
наук із соц. комунікацій, доцент, професор кафедри теорії 
комунікації, реклами та зв’язків з громадськістю (Запо-
різький національний університет); Добровольська В. В., 
кандидат наук із соц. комунікацій, доцент, доцент кафедри 
культурології та інформаційних комунікацій (Національна 
академія керівних кадрів культури). (208/1)

Бруй Оксана Миколаївна, директор Науково-технічної 
бібліотеки імені Г. І. Денисенка Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»: «Збалансована система показ-
ників у стратегічному управлінні бібліотекою» (27.00.03 – 
книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство). 
Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці Украї-
ни імені В. І. Вернадського НАН України (03039, м. Київ, 
Голосїївський просп., 3; тел. (044) 525-81-04). Науковий 
керівник – Попик В. І., доктор істор. наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, директор Інституту біо-
графічних досліджень (Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського). Опоненти: Воскобойнікова-Гузє-
ва О. В., доктор наук із соц. комунікацій, старший науко-
вий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та 
інформологїї (Київський університет імені Бориса Грінчен-
ка); Ніколаєнко Н. М., кандидат наук із соц. комунікацій, 
директор наукової бібліотеки (Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка). (209/1)

Аль Худірі Ясір Хамза Салман, тимчасово не працює: 
«Функціональний, тематичний та прикладні аспекти укра-
їнської соціальної реклами (на прикладі відеоматеріалів 
Youtube)» (27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 
технології). Спецрада Д 26.001.34 у Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка МОН України 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 448-
44-45). Науковий керівник – Цимбаленко Є. С., кандидат 
наук із соц. комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків 
з громадськістю (Інститут журналістики Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка). Опоненти: 
Бутиріна М. В., доктор наук із соц. комунікацій, професор, 
завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації (Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара); 
Андрєєва О. С., кандидат наук із соц. комунікацій, старший 
викладач кафедри журналістики (Національний університет 
«Одеська юридична академія»). (389/1)

ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Маловацький Олексій Володимирович, член Вищої 

ради правосуддя: «Міжнародно-правова відповідальність 

держави за знищення цивільного повітряного судна» 
(12.00.11 – міжнародне право). Спецрада Д 26.867.01 в 
Інституті законодавства Верховної Ради України (04053, 
м. Київ, пров. Несторівський, 4; тел. (044) 235-96-01, факс 
(044) 235-96-05). Науковий керівник – Баймуратов М. О., 
доктор юрид. наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, головний науковий співробітник відді-
лу європейського права та міжнародної інтеграції (Інсти-
тут законодавства Верховної Ради України). Опоненти: 
Буроменський М. В., доктор юрид. наук, професор, член-
кореспондент НАПрН України, професор кафедри міжна-
родного права (Київський інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка); Фисун Ю. Ю., кандидат юрид. наук, директор юри-
дичного департаменту (Український центр міжнародних 
гуманітарних програм). (36/1)

Качанов Євген Олександрович, молодший науко-
вий співробітник НДІ державного будівництва та міс-
цевого самоврядування НАПрН України: «Судові гаран-
тії прав людини» (12.00.01 – теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень). Спецрада Д 
64.086.02 у Національному юридичному університеті іме-
ні Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий керів-
ник – Лук’янов Д. В., доктор юрид. наук, доцент, член-
кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри міжна-
родного приватного права та порівняльного правознав-
ства (Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого). Опоненти: Бобровник С. В., доктор юрид. наук, 
професор, завідувач кафедри теорії права та держави 
(Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка); Завальний А. М., кандидат юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри теорії держави та права (Національна 
академія внутрішніх справ). (52/11)

Щербанюк Дмитро Володимирович, заступник директора 
Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналіс-
тичного центру – завідувач відділу криміналістичних видів 
досліджень МВС України: «Теорія та практика реалізації екс-
пертної ініціативи у кримінальному провадженні» (12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 64.700.01 у 
Харківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 
739-81-81). Науковий керівник – Степанюк Р. Л., доктор 
юрид. наук, професор, професор кафедри криміналістики 
та судової експертології факультету № 1 (Харківський на-
ціональний університет внутрішніх справ). Опоненти: Дань-
шин М. В.. доктор юрид. наук, професор, професор кафедри 
кримінально-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Лубенцов А. В., кандидат 
юрид. наук, завідувач лабораторії інженерно-транспортних 
досліджень (Харківський НДІ судових експертиз імені заслу-
женого професора М. С. Бокаріуса). (556/1)
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Невгад Віталій Вікторович, заступник голови Національ-
ної поліції України – начальник Головного слідчого управ-
ління: «Методика розслідування умисних вбивств, вчинених 
способом, небезпечним для життя багатьох осіб» (12.00.09 – 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність). Спецрада Д 64.700.01 у 
Харківському національному університеті внутрішніх справ 
МВС України (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел. 
739-81-81). Науковий керівник – Юхно О. О., доктор юрид. 
наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу 
та організації досудового слідства факультету № 1 (Харків-
ський національний університет внутрішніх справ). Опонен-
ти: Назаров В. В., доктор юрид. наук, професор, професор 
кафедри кримінального процесу та криміналістики (Акаде-
мія адвокатури України); Слінько Д. С., кандидат юрид. наук, 
доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 
(555/1)

Ганжерлі Артур Олександрович, начальник юридично-
го відділу ТОВ «Юридична компанія «ФІДЕС ГРУП»: «Від-
мова від суб’єктивних цивільних прав у речових правовід-
носинах» (12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право). Спецрада 
Д 64.086.02 у Національному юридичному університе-
ті 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, 

член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри 
цивільного права № 2 (Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого). Опоненти: Мічурін Є. О., 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
цивільно-правових дисциплін (Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна); Спєсівцев Д. С., кандидат 
юрид. наук, старший викладач кафедри цивільно-право-
вих дисциплін (Східноєвропейський національний універ-
ситет імені Лесі Українки). (558/1)

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Семеняко Юлія Борисівна, асистент кафедри дошкіль-

ної освіти Бердянського державного педагогічного уні-
верситету: «Виховання у дітей старшого дошкільного віку 
основ культури використання медіапродукції у закладах 
дошкільної освіти» (13.00.08 – дошкільна педагогіка). Спец-
рада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН Укра-
їни (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-
60-90). Науковий керівник – Гавриш Н. В., доктор пед. наук, 
професор, провідний науковий співробітник лабораторії 
дошкільної освіти і виховання (Інститут проблем виховання 
НАПН України). Опоненти: Ляпунова В. А., доктор пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної 
педагогіки та дошкільної освіти (Мелітопольський держав-
ний педагогічний університет імені Богдана Хмельницько-
го); Іванчук С. А., кандидат пед. наук, старший викладач 
кафедри дошкільної освіти (ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет»). (561/1)


