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Будянська Лілія Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу 

наноструктурних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України. Назва 

дисертації: «Ефекти спільної дії лікарських речовин у багатокомпонентних системах на основі 

модельних ліпідних мембран». Шифр та назва спеціальності – 03.00.02 – біофізика. Спецрада 

Д 64.051.13 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, 

майдан Свободи, 4; тел. (057) 705-12-61). Науковий керівник: Ващенко Ольга Валеріївна, 

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу наноструктурних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН 

України. Офіційний опонент: Трусова Валерія Михайлівна, доктор фізико-математичних 

наук, доцент, завідувач кафедри ядерної та медичної фізики Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; Духопельников Євген Володимирович, кандидат фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної фізики Інституту 

радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України.  

 

Cтепанова Наталія Іванівна, асистент кафедри комп’ютерних технологій, 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Назва дисертації: «Обернені 

задачі ідентифікації силових впливів, включень та розрізів у тонкій пластині». Шифр та назва 

спеціальності – 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Спецрада Д 08.051.10 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  (49010, м. Дніпро, пр. 

Гагаріна, 72, тел. 374-98-25). Науковий керівник: Гук Наталія Анатоліївна, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Жук Ярослав 

Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної 

та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Пожуєв Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри 

механіки Національного університету «Запорізька політехніка». 

Лабібов Расім Ровшанович, аспірант кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки, 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Назва дисертації: «Особливості 

пластичного деформування матеріалів з майданчиком плинності». Шифр та назва 

спеціальності – 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні науки). 

Спецрада Д 08.051.10 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (49010, 

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-22). Науковий керівник: Черняков Юрій 

Абрамович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та 

комп’ютерної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Офіційні опоненти: Стеблянко Павло Олексійович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри вищої математики Дніпровського державного технічного 

університету; Ахундов Володимир Максудович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів Національної 

металургійної академії України. 

 

Жеков Костянтин Ростиславович, молодший науковий співробітник відділу 

магнітних і пружних властивостей твердих тіл, Фізико-технічний інститут низьких температур 
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імені Б. І. Вєркіна НАН України. Назва дисертації: «Магнітопружні ефекти в 

рідкісноземельних борокарбідах та фероборатах». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – 

фізика твердого тіла. Cпецрада Д 64.175.03 Фізико-технічного інституту низьких температур 

імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, пр. Науки, 47; тел.(057)340-22-23). 

Науковий керівник: Звягіна Галина Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу магнітних і пружних 

властивостей твердих тіл Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна 

НАН України. Офіційні опоненти: Пащенко Олексій Валентинович, доктор фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу фазових перетворень Донецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна 

НАН України; Шипкова Ірина Геннадіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри фізики металів та 

напівпровідників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

МОН України. 

 

 

 

Мельников Костянтин Петрович, провідний інженер науково-навчального хіміко-

біологічного центру, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Синтез та властивості функціоналізованих гем-дифлуороциклоалканів». Шифр та 

назва спеціальності – 02.00.03 – органічна хімія. Спецрада Д 26.001.25 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; 

тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Рябухін Сергій Вікторович, доктор хімічних наук, 

доцент кафедри супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Роженко Олександр 

Борисович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-

хімічних досліджень Інституту органічної хімії НАН України; Тарасенко Карен 

Володимирович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу тонкого 

органічного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН 

України. 

 

 

Ткачук Ольга Іванівна, провідний інженер відділу квантової хімії та хімічної фізики 

наносистем, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Назва дисертації: 

«Квантовохімічне моделювання поверхневих структур Ge на грані Si(001)». Шифр та назва 

спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада Д 26.210.01 Інституту хімії поверхні 

ім. О.О. Чуйка НАН України (03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17; тел. (044)422-96-32). 

Науковий керівник: Лобанов Віктор Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач 

відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка 

НАН України. Офіційні опоненти: Стрижак Петро Євгенович, доктор хімічних наук, 

професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу каталітичних  синтезів на 

основі одновуглецевих молекул Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН 

України; Іванов Володимир Венедиктович, доктор хімічних наук, професор, професор 

кафедри хімічного матеріалознавства Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. 
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Лугініч Наталія Михайлівна, асистент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та 

клінічної біохімії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Назва 

дисертації: «Стан антиоксидантної системи та системи обміну гідроген сульфіду за умов 

експериментального цукрового діабету та впливу мелатоніну». Шифр та назва спеціальності 

– 03.00.04 – біохімія. Спецрада К 58.601.04. Тернопільського національного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, 

тел. (0352) 52-72-69). Науковий керівник: Геруш Ігор Васильович кандидат медичних наук, 

доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри біоорганічної і біологічної 

хімії та клінічної біохімії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». 

Офіційні опоненти: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН 

України. Фоменко Ірина Степанівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри 

біологічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  

МОЗ Україн. 

 

 

Тігова Анна Володимирівна, науковий співробітник відділу селекції, генетики та 

біотехнології Інституту олійних культур (м. Запоріжжя). Назва дисертації: «Особливості 

генетичної мінливості льону олійного під впливом нових хімічних мутагенів». Шифр і назва 

спеціальності – 03.00.15 – генетика. Спецрада Д 26.212.01 Інституту фізіології рослин і 

генетики НАН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17; тел. (044) 257-51-50). 

Науковий керівник: Сорока Анатолій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції, генетики та біотехнології 

Інституту олійних культур. Офіційні опоненти: Дубровна Оксана Василівна, доктор 

біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 

генетичного поліпшення рослин  Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;  

Полякова Ірина Олексіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, 

доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики Запорізького національного 

університету. 

 

 

Павлище Анастасія Василівна, провідний інженер відділу симбіотичної азотфіксації 

Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Назва дисертації: «Формування і 

функціонування симбіозу соя – Bradyrhizobium japonicum при використанні фізіологічно 

активних речовин із фунгіцидною активністю». Шифр і назва спеціальності – 03.00.12 – 

фізіологія рослин. Спецрада Д 26.212.01 Інституту фізіології рослин і генетики НАН України 

(03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17; тел. (044) 257-51-50). Науковий керівник: Коць 

Сергій Ярославович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, 

завідувач відділу симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН 

України. Офіційні опоненти: Кур’ята Володимир Григорович, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського;  Патика Володимир Пилипович, доктор біологічних наук, 

професор, академік НААН України, завідувач відділу фітопатогенних бактерій Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. 

 

 

Тихоненко Тетяна Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу біохімії 

вітамінів і коензимів, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Назва дисертації: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WaioN3oAAAAJ&hl=uk
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«Механізми реалізації дії вітаміну В3 та його похідних за експериментального цукрового 

діабету». Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. Спецрада Д 26.240.01 Інституту 

біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-

59-74). Науковий керівник: Кучмеровська Тамара Муратівна, професор, доктор біологічних 

наук, провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. 

Офіційні опоненти: Маньковський Борис Микитович, професор, член-кореспондент 

НАМН України, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; Дворщенко Катерина Олександрівна, доктор 

біологічних наук, завідувач НДЛ біохімії, відділення біологічних і біомедичних технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

          У Сі, аспірант кафедри біохімії, Харківський національний університет імені В. Н. 

Каразіна МОН України. Назва дисертації: Біохімічні механізми довготривалого  впливу малих  

концентрацій кадмію на організм щурів. Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія. 

Спецрада К 64.051.17 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН 

України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057)707-53-40). Науковий керівник: 

Перський Євген Ефроїмович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України. Офіційні 

опоненти: Жуков Віктор Іванович, доктор біологічних наук, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного 

університету МОЗ України; Петров Сергій Анатолійович, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри біохімії Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова МОН України.   

 

 

Чернявська Олена Олександрівна, виконуючий обов’язки молодшого наукового 

співробітника відділу кріофізіології, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України, м. Харків. Назва дисертації: «Дія ритмічних екстремальних кріовпливів і кордової 

крові на стан регуляторних систем організму щурів при аліментарному ожирінні». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.19 – кріобіологія. Спецрада Д 64.242.01 Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України (61016, м. Харків, вул. Переяславська, 23; 

тел.(057)373-41-43). Науковий керівник: Бабійчук Владислав Георгійович, доктор медичних 

наук, старший науковий співробітник,  завідувач відділу кріофізіології Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України. Офіційні опоненти: Малова Наталія Георгіївна, 

доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії фармакології Інституту  проблем  

ендокринної патології  ім.  В. Я.  Данилевського  НАМН  України; Денисова Ольга 

Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та біохімії імені 

професора О. В. Чечоткіна Харківської державної зооветеринарної академії МОН України.  

 

 

 

Шевчук Руслан Миколайович, провідний інженер відділу аерокосмічних досліджень в 

геоекології, Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту 

геологічних наук Національної академії наук України». Назва дисертації: «Методика 

супутникового моніторингу геоекологічного стану територій відкритого видобування 

корисних копалин (на прикладі Житомирського Полісся)». Шифр та назва спеціальності – 

05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження. Спецрада Д 26.162.03 Державної установи 

«Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної 

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F._%D0%9B._%D0%A8%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F._%D0%9B._%D0%A8%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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академії наук України» (01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б, тел. (044) 482-01-66). 

Науковий керівник: Філіпович Володимир Євгенович, кандидат геологічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу аерокосмічних досліджень в геоекології Державної 

установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН 

України». Офіційні опоненти: Верховцев Валентин Геннадійович, доктор геологічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу спеціальної металогенії Державної установи 

«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»; Ремезова Олена Олександрівна, 

доктор геологічних наук, доцент, завідувач відділу геології корисних копалин Інституту 

геологічних наук НАН України. 

 

 

 

Гайдай Тетяна Вікторівна, старший науковий співробітник відділу наукових 

досліджень і випробувань машин в рослинництві Державної наукової установи «Український 

науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для 

сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого». Назва дисертації: 

«Обґрунтування і вдосконалення технології та робочих органів агрегата для сівби сидеральних 

культур». Шифр та назва спеціальності – 05.05.11 - машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва. Спеціалізована рада  Д 26.004.06 Національного 

університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України 

(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28) Науковий керівник: Кравчук 

Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН, 

директор, Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут 

прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва 

імені Леоніда Погорілого». Офіційні опоненти: Аніскевич Леонід Володимирович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри сільськогосподарських машин та 

системотехніки імені академіка П. М. Василенка, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України;  Волоха Микола Петрович, кандидат технічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник лабораторії агроекомоніторингу і проблем землеробства, 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук. 

 

 

Густєлєв Олександр Олександрович, генеральний директор, комунальна корпорація  

«Київавтодор». Назва дисертації: «Підвищення довговічності нежорсткого дорожнього одягу 

з поперечними тріщинами в асфальтобетонному покритті». Шифр та назва спеціальності – 

05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми. (Спецрада Д 26.059.02 Національного 

транспортного університету (01010, м. Київ-10, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, т. (044) 285-

95-28, 280-42-13). Науковий керівник: Мозговий Володимир Васильович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Національного 

транспортного університету. Офіційні опоненти: Золотарьов Віктор Олександрович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і 

хімії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Ільченко 

Володимир Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобільних 

доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель Полтавського національного технічного 

університету. 

 

 

Лободзинський Вадим Юрійович, старший викладач кафедри теоретичної 

електротехніки, Національний технічний університет України “Київський політехнічний 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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інститут імені Ігоря Сікорського”. Назва дисертації: «Перехідні процеси в представлених 

багатополюсниками трифазних колах із розподіленими параметрами та електромагнітними 

зв'язками». Шифр та назва спеціальності – 05.09.05 – теоретична електротехніка. Спецрада К 

26.002.06 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий 

керівник: Щерба Анатолій Андрійович, доктор технічних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, професор кафедри теоретичної електротехніки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Офіційні опоненти: Резинкіна Марина Михайлівна, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри теоретичних основ електротехніки Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Красножон Андрій Васильович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри електричних систем і мереж Чернігівського національного 

технологічного університету. 

 

 

Кононова Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри «Машинознавство» 

Одеського національного морського університету. Назва дисертації: «Метод оперативної 

оцінки опору втомі відновлених суднових гребних валів». Шифр та назва спеціальності: 

05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спеціалізована рада Д.41.060.01 

Одеського національного морського університету Міністерства освіти і науки України (65029, 

м. Одеса, вул. Мечникова, 34, тел. (048) 728-25-64). Науковий керівник: Конопльов Анатолій 

Васильович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри «Машинознавство», 

Одеський національний морський університет Міністерства освіти і науки України. Офіційні 

опоненти: Будашко Віталій Віталійович, доктор технічних наук, доцент кафедри 

«Електрообладнання та автоматика суден», декан факультету «Електромеханіка і 

радіоелектроніка», Національний університет «Одеська морська академія» Міністерства 

освіти і науки України Булгаков Миколай Петрович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри «Експлуатація суднових енергетичних установок», Херсонської державної морської 

академії, Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Бойчура Михайло Володимирович, молодший науковий співробітник Науково-

дослідної частини, Національний університет водного господарства та природокористування. 

Назва дисертації: «Ідентифікація параметрів квазіідеальних полів числовими методами 

комплексного аналізу». Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання 

та обчислювальні методи. Спецрада Д 47.104.09 Національного університету водного 

господарства та природокористування (33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11; тел. (0362) 63-32-09). 

Науковий керівник: Бомба Андрій Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри прикладної математики, Національний університет водного господарства та 

природокористування. Офіційні опоненти: Гера Богдан Васильович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри транспортних технологій Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна; Яворський Ігор Миколайович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії 

вібродіагностики, Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. 

 

Руденко Наталія Вікторівна, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії 

Державного університету телекомунікацій МОН України. Назва дисертації: «Методика 

підвищення точності параметрів системи управління функціональними процесами 

телекомунікаційних систем на основі траєкторії коренів». Шифр та назва спеціальності - 
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05.12.02- телекомунікаційні системи та мережі. Спецрада Д 26.861.01 Державного 

університету телекомунікацій МОН України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська 7; тел. (044) 

249-25-88). Науковий керівник: Беркман Любов Наумівна, доктор технічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи Державного університету телекомунікацій МОН 

України. Офіційні опоненти: Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри телекомунікацій Національного університету “Львівська 

політехніка”; Колченко Галина Федорівна, кандидат технічних наук, доцент, начальник 

відділу управління якістю ТОВ «Випробувальний центр  «ОМЕГА».  

 

 

Трубнікова Анастасія Анатоліївна, аспірант кафедри технології молочних, олійно-

жирових продуктів і косметики Одеської національної академії харчових технологій. Назва 

дисертації: «Розроблення технології безлактозного концентрату маслянки із заданим складом 

нутрієнтів». Шифр та назва спеціальності: 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів 

та продуктів з гідробіонтів. Спецрада 41.088.02 Одеської національної академії харчових 

технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник: 

Шарахматова Тетяна Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету 

технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу Одеської 

національної академії харчових технологій. Офіційні опоненти: Цісарик Орися Йосипівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології молока і 

молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького; Погожих Микола Іванович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін 

Харківського державного університету харчування та торгівлі. 

 

 

Долгий Віктор Петрович, інженер будівельних матеріалів «Beyon3D LTD», м. Герцлiя, 

Ізраїль. Назва дисертації «Розробка високорухливих бетонних сумішей для трубобетону 

складного перетину». Шифр і назва спеціальності - 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. 

Спецрада Д 64.056.04 Харківського національного університету будівництва і архітектури 

(61002, м. Харків, вул. Сумьска, 40, тел. (057)7000-250). Науковий керівник: Сопов Віктор 

Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізико-хімічної механіки та 

технології будівельних матеріалів і виробів Харківського національного університету 

будівництва та архітектури. Офіційні опоненти: Плугін Дмитро Артурович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри будівельні матеріали, конструкції та споруди 

Українського державного університету залізничного транспорту; Марущак Уляна 

Дмитрівна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельного виробництва 

Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

Маковська Тетяна Валентинівна, старший викладач кафедри технології молочних, 

олійно-жирових продуктів і косметики Одеської національної академії харчових технологій. 

Назва дисертації: «Розробка технологій майонезних соусів, збагачених біокоректорами». 

Шифр та назва спеціальності – 05.18.16 – технологія  харчової продукції. Спецрада 41.088.02 

Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112; (048) 

725-32-84). Науковий керівник: Ткаченко Наталія Андріївна, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики 

Одеської національної академії харчових технологій. Офіційні опоненти: Головко Микола 

Павлович, доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства в митній справі 

Харківського державного університету харчування та торгівлі; Галух Богдан Іванович, 
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кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових 

виробів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького. 

 

 

Муна Абдалхкем, аспірант кафедри технології будівельного виробництва і 

будівельних матеріалів, Харківський національний університет міського господарства імені 

О. М. Бекетова. Назва дисертації: «Підвищення міцності з’єднання бетонних елементів з 

використанням розроблених епоксиполімерів в умовах Лівії». Шифр та назва спеціальності - 

05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Спецрада Д 64.056.04 Харківського національного 

університету будівництва та архітектури (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40; тел.(057)700-02-

50). Науковий керівник: Токарєв Михайло Миколайович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри інженерної геодезії Харківського національного університету будівництва та 

архітектури. Офіційні опоненти: Трикоз Людмила Вікторівна, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського 

державного університету залізничного транспорту; Маляр Володимир Володимирович, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології дорожньо-будівельних 

матеріалів і хімії Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

 

Колодько Антон Олександрович – фахівець департаменту з управління 

майном та активами ПрАТ «Київміськбуд». Назва дисертації: «Екологічно 

безпечна переробка токсичних відходів гальванічних виробництв». Шифр та 

назва спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада – Д 26.056.05  

Київського національного університету будівництва і архітектури (Київ-37, 

03037, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31, тел. (044) 245-48-30). Науковий 

керівник – Кочетов Геннадій Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри хімії Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Офіційні опоненти: Гомеля Микола Дмитрович, доктор  

технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних 

полімерів Національного технічного університету «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»; Кирилюк Олександр Степанович, 

кандидат технічних наук, с.н.с. навчально-дослідної лабораторії Національної 

академії Служби безпеки України. 
 

 

Лебедь Олександр Олександрович, старший викладач кафедри хімії та фізики 

Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства 

освіти і науки України. Назва дисертації: «Обгрунтування оцінки екологічного ризику для 

жителів від надходження радону до будинків м. Рівне». Шифр та назва спеціальності – 

21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада – Д 26.056.05  Київського національного 

університету будівництва і архітектури (Київ-37, 03037, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 

31. тел. (044) 245-48-30) Науковий керівник: Клименко Микола Олександрович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, технології захисту 

навколишнього середовища і лісового господарства Національного університету водного 

господарства та природокористування. Офіційні опоненти: Адаменко Ярослав Олегович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології Івано-Франківського 
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національного технічного університету нафти і газу; Охарєв Вячеслав Олександрович, 

кандидат технічних наук, с.н.с. відділу природних ресурсів Інституту телекомунікацій і 

глобального інформаційного простору Національної академії наук України. 

 

 

Бондар Альона Василівна, асистент кафедри будівництва, міського господарства та 

архітектури, Вінницький національний технічний університет. Назва дисертації: «Ефективні 

сухі будівельні суміші для елементів підлог цивільних будівель». Шифр та назва спеціальності 

– 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Спецрада К 05.052.04 Вінницького національного 

технічного університету (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). 

Науковий керівник: Очеретний Володимир Петрович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького 

національного технічного університету. Офіційні опоненти: Барабаш Іван Васильович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри міського будівництва та господарства 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; Житковський Вадим 

Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології будівельних 

виробів і матеріалознавства Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

 

 

Котилко Ірина Вадимівна, методист 1 категорії навчально-методичного відділу 

Вінницького національного технічного університету. Назва дисертації: «Оптимізація 

сумісного використання різнотипних відновлювальних джерел енергії для підвищення 

надійності роботи електричних мереж». Шифр та назва спеціальності – 05.14.02 – електричні 

станції, мережі і системи. Спецрада К 05.052.05 Вінницького національний технічний 

університет (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; тел. (0432) 56-08-48). Науковий 

керівник: Лежнюк Петро Дем’янович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету. Офіційні 

опоненти: Говоров Пилип Парамонович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри світлотехніки та джерел світла Харківського національного технічного університету 

міського господарства ім. О. М. Бекетова; Кацадзе Теймураз Луарсабович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних мереж та систем Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені  Ігоря 

Сікорського». 

 

 

Томіна Анна-Марія Вадимівна, науковий співробітник науково-дослідної частини 

кафедри фізики конденсованого стану, Дніпровський державний технічний університет. Назва 

дисертації: «Встановлення закономірностей впливу органічних волокон на властивості та 

структуру ароматичного поліаміду фенілон». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – 

матеріалознавство. Спецрада К 09.091.02 Дніпровського державного технічного університету 

(51918, м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2; тел.:(0569) 50-65-16). Науковий керівник – 

Буря Олександр Іванович, кандидат технічних наук, професор. Офіційні опоненти: Стухляк 

Петро Данилович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерно-

інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя; Кашицький Віталій Павлович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

матеріалознавства Луцького національного технічного університету. 
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Сьомін Андрій Олександрович, асистент кафедри електропривода Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України. 

Назва дисертації: «Ідентифікація параметрів асинхронного електропривода при нерухомому 

роторі з низькою чутливістю до похибок експериментальних даних». Шифр та назва 

спеціальності – 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи. Спецрада Д 08.080.07 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і 

науки України  (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 746-22-00). Науковий 

керівник: Бешта Олександр Степанович, член-кореспондент НАН України, доктор 

технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і 

науки України. Офіційні опоненти: Чорний Олексій Петрович, доктор технічних наук, 

професор, директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства 

освіти і науки України; Титюк Валерій Костянтинович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри електромеханіки Криворізького національного університету Міністерства 

освіти і науки України. 

 

Гуняк Олексій Миколайович, асистент кафедри автомобільних доріг та мостів, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Високоміцні бетони 

транспортного призначення з підвищеною довговічністю». Шифр та назва спеціальності − 

05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Спецрада Д 35.052.17 Національного університету 

«Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. (032)258-26-50). Науковий 

керівник: Соболь Христина Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри автомобільних доріг та мостів Національного університету «Львівська політехніка». 

Офіційні опоненти: Толмачов Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри технологій дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету; Лушнікова Наталія Валеріївна, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

 

 

Олевич Юрій Володимирович, молодший науковий співробітник кафедри 

будівельного виробництва, Національний університет «Львівська політехніка». Назва 

дисертації: «Надшвидкотверднучі портландцементні композиції та модифіковані високоміцні 

бетони на їх основі». Шифр та назва спеціальності − 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. 

Спецрада  Д 35.052.17 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, 

вул. С. Бандери, 12; тел. (032) 258-26-50). Науковий керівник: Марущак Уляна Дмитрівна, 

доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельного виробництва Національного 

університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти:  Дудар Ігор Никифорович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, міського господарства та 

архітектури Вінницького національного технічного університету;  

Ластівка Олесь Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології 

будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва та 

архітектури. 

 

 

Ганзюк Андрій Леонідович, директор Хмельницького науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України. Назва дисертації: «Підвищення зносостійкості 

трибосистем в умовах малоамплітудного фретингу із застосуванням легкоплавких сплавів». 
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Шифр та назва спеціальності – 05.02.04 – тертя та зношування в машинах. Спецрада 

Д 70.052.02 Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 67-02-76). Науковий керівник: Олександренко Віктор 

Петрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інженерної механіки 

Хмельницького національного університету. Офіційні опоненти: Савуляк Валерій Іванович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри галузевого машинобудування 

Вінницького національного технічного університету; Аулін Віктор Васильович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 

 

 

Годованюк Сергій Петрович, старший викладач кафедри судноводіння та електронних 

навігаційних систем, Херсонська державна морська академія. Назва дисертації: «Моделі й 

методи управління пошуково-рятувальними операціями на морі в умовах невизначеності». 

Шифр та назва спеціальності – 05.13.03 – cистеми і процеси керування. Спецрада  Д 26.062.03 

Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, 

тел. 497-51-51). Науковий керівник: Селіванов Станіслав Євгенович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри судноводіння та електронних навігаційних систем Херсонської 

державної морської академії. Офіційні опоненти: Казак Василь Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту 

Національного авіаційного університету; Жученко Анатолій Іванович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри автоматизації хімічних виробництв інженерно-хімічного 

факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Діхтієвський Олександр Віталійович, начальник цеху №2 Публічного акціонерного 

товариства «НВО» Київський завод автоматики». Назва дисертації: «Підвищення точності 

вимірювання геометричних параметрів зубчастих коліс» Шифр та назва спеціальності: 

05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин. Спеціалізована рада  К 

26.062.18  Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України 

(03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова 1, тел. (044) 406-71-58). Науковий керівник: 

Квасніков Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій, Національний авіаційний 

університет. Офіційні опоненти: Безвесільна Олена Миколаївна, доктор технічних наук, 

професор кафедри приладобудування, Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ігнатенко Павло Леонідович, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій машинобудування і деревообробки, 

Чернігівський національний технологічний університет. 

 

 

Довбиш Андрій Петрович, молодший науковий співробітник науково-дослідної 

частини кафедри технології та обладнання зварювального виробництва, Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана Пулюя. Назва дисертації: «Обґрунтування 

параметрів трубчастого конвеєра із сепаруючим бункером». Шифр та назва спеціальності – 

05.05.05 – піднімально-транспортні машини. Спецрада К 58.052.03 Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 

56; тел. (0352)52-41-81). Науковий керівник: Герук Станіслав Миколайович, кандидат 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри агроінженерія Житомирського агротехнічного 

коледжу. Офіційні опоненти: Ромасевич Юрій Олександрович, доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри конструювання машин і обладнання Національного університету 
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біоресурсів і природокористування України; Серілко Дмитро Леонідович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, 

сільськогосподарських машин і обладнання Національного університету водного 

господарства та природокористування. 

 

 

Дон Євген Юрійович, асистент кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула, Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет. Назва дисертації: «Удосконалення 

динамічних властивостей електропневматичного гальмового керування колісного 

транспортного засобу». Шифр та назва спеціальності – 05.22.02 – автомобілі та трактори. 

Спецрада Д 64.059.02 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

(61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63). Науковий керівник: 

Леонтьєв Дмитро Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

автомобілів ім. А .Б. Гредескула Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету. Офіційні опоненти: Кайдалов Руслан Олегович, доктор технічних наук, доцент, 

начальник кафедри бойового та логістичного забезпечення Національної академії Національної 

гвардії України; Мандрика Володимир Ростиславович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри автомобіле- і тракторобудування Національного технічного університету  

«Харківський політехнічний інститут»». 

 

 

Задорожна Христина Романівна, в.о. молодшого наукового співробітника відділу 

поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів Фізико-механічного інституту ім. Г. 

В. Карпенка НАН України. Назва дисертації – «Підвищення абразивної зносостійкості 

алюмінієвих сплавів формуванням покриттів, зміцнених карбідами SiC та VC». Шифр та назва 

спеціальності – 05.02.01 – матеріалознавство. Спецрада – Д 35.226.02 Фізико-механічного 

інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; тел.  (032) 263-43-

07). Науковий керівник: Студент Михайло Михайлович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів 

Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. Офіційні опоненти: Голубець 

Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології 

матеріалів та машинобудування Національного лісотехнічного університету України; 

Повстяной Олександр Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

прикладної механіки Луцького національного технічного університету. 

 

 

Козей Ярослав Сергійович, асистент кафедри авіа- та ракетобудування інституту 

аерокосмічних технологій Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Метод вибору масово-

енергетичних та геометричних параметрів безпілотного літального апарату на сонячній 

енергії». Шифр та назва спеціальності:  05.07.02 – проектування, виробництво та 

випробування літальних апаратів.  Спеціалізована рада Д 26.062.06   Національного 

авіаційного університету МОН України (03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова,1; 

тел. (044) 406-79-01). Науковий керівник:  Сухов Віталій Вікторович, доктор технічних наук, 

професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри авіа- та ракетобудування, Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Офіційні опоненти: Бетін Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри хімії, екології та експертизних технологій, Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Матійчик Михайло 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Петрович, кандидат технічних наук, доцент, головний конструктор науково-виробничого 

центру безпілотної авіації «Віраж», Національний авіаційний університет. 

 

Макатьора Дмитро Анатолійович, старший викладач кафедри прикладної механіки 

та машин Київського національного університету технологій та дизайну. Назва дисертації: 

«Вдосконалення машини повздовжнього різання деталей низу взуття». Шифр та назва 

спеціальності – 05.05.10 – машини легкої промисловості. Спецрада Д 26.102.02 Київського 

національного університету технологій та дизайну МОН України (01011, м. Київ – 11, вул. 

Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-21-68). Науковий керівник: Панасюк Ігор 

Васильович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 

інженерії та інформаційних технологій Київського національного університету технологій та 

дизайну. Офіційні опоненти: Щербань Юрій Юрійович, доктор технічних наук, професор, 

заступник директора з навчально-методичної роботи ДВНЗ "Київський коледж легкої 

промисловості"; Кармаліта Анатолій Костянтинович, кандидат технічних наук, професор, 

професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем 

Хмельницького національно університету. 

 

 

Панасенко Олександр В’ячеславович, молодший науковий співробітник, Інститут 

проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України. Назва дисертації: «Особливості 

руйнування вуглецевих та теплостійких сталей при ініціюванні та розповсюдженні тріщини в 

зоні в’язко-крихкого переходу». Шифр та назва спеціальності – 01.02.04 – механіка 

деформівного твердого тіла. Спецрада Д 26.241.01 Інституту проблем міцності імені 

Г. С. Писаренка НАН України (01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2; тел. (044) 285-16-87). 

Науковий керівник: Харченко Валерій Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

академік НАН України, директор Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН 

України. Офіційні опоненти: Астанін В’ячеслав Валентинович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри механіки Національного авіаційного університету; Марущак 

Павло Орестович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації 

технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного 

університету.  

 

 

Пилипенко Юрій Вікторович, пошукувач кафедри міжнародних перевезень та митного 

контролю, Національний транспортний університет. Назва дисертації: «Підвищення 

ефективності управління вантажопотоками в міжнародних транспортних коридорах». Шифр 

та назва спеціальності – 05.22.01 – транспортні системи. Спецрада Д 26.059.02 Національного 

транспортного університету (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-

54-09). Науковий керівник: Прокудін Георгій Семенович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю Національного 

транспортного університету. Офіційні опоненти: Нагорний Євген Васильович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету; Лямзін Андрій Олександрович, 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій міжнародних перевезень і 

логістики Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 

університет». 

 

Санницький Назар Мирославович, викладач, Львівський коледж транспортної 

інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 
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академіка В. Лазаряна. Назва дисертації: «Формування технології тягового забезпечення 

перевезень вантажів приватними локомотивами». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – 

експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 08.820.02 Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (49010, м. 

Дніпро, вул. Лазаряна, 2; тел. (056) 373-15-89). Науковий керівник: Козаченко Дмитро 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління 

експлуатаційною роботою Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна. Офіційні опоненти: Лаврухін Олександр 

Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління вантажною і 

комерційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту; 

Кириченко Ганна Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, віце-президент асоціації 

«Український логістичний альянс». 

 

 

Слободян Любомир Михайлович, асистент кафедри автомобілів, Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана Пулюя. Назва дисертації: «Обґрунтування 

параметрів гвинтових завантажувачів сипких матеріалів». Шифр та назва спеціальності – 

05.05.05 – піднімально-транспортні машини. Спецрада К 58.052.03 Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 

56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий керівник: Ляшук Олег Леонтійович, доктор технічних 

наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя. Офіційні опоненти: Дідух Володимир Федорович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення 

агропромислового комплексу Луцького національного технічного університету; Клендій 

Микола Богданович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальноінженерної 

підготовки Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут». 

 

 

Яценко Юрій Васильович, начальник відділу реєстрації сільськогосподарської техніки 

Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Назва дисертації: 

«Розробка та обґрунтування  технології і технічних засобів приготування комбікормів в 

умовах господарства». Шифр та назва спеціальності: 05.05.11 – машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва. Спецірада Д.64.832.04 Харківського національного 

технічного університету  сільського господарства iмені Петра Василенка МОН України (61002, м. 

Харків, вул. Алчевських, 44, тел. (057) 700-38-88). Науковий керівник: Піскун Віктор Іванович, 

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії 

технологій у скотарстві, Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України. 

Офіційні опоненти: Дмитрів Василь Тарасович, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри механіки та автоматизації машинобудування, Національний університет «Львівська 

політехніка»; Токарчук Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, 

Вінницький національний аграрний університет. 

 

 

Лебеденко Тетяна Миколаївна, асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені 

В.В. Поповського, Харківський національний університет радіоелектроніки. Назва дисертації: 

«Моделі та методи активного управління чергами та пропускною здатністю інтерфейсів 

телекомунікаційних мереж». Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні 

системи та мережі. Спецрада Д 64.052.09 Харківського національного університету 
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радіоелектроніки (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057)702-10-13). Науковий керівник: 

Лемешко Олександр Віталійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інфокомунікаційної інженерії імені В. В. Поповського Харківського національного 

університету радіоелектроніки. Офіційні опоненти: Можаєв Олександр Олександрович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та 

кібербезпеки факультету №4 Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Соловська Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри 

комутаційних систем Одеської національної академія зв’язку імені О.С. Попова. 

 

 

Жданова Ольга Алімівна, асистент кафедри технології та конструювання швейних 

виробів Київського національного університету технологій та дизайну. Назва дисертації: 

«Удосконалення технології виготовлення бар’єрного одягу для медпрацівників хірургічних 

відділень». Шифр та назва спеціальності – 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, 

швейних і трикотажних виробів. Спецрада Д 26.102.06 Київського національного університет 

технологій та дизайну МОН України (01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. 

(044)256-21-86). Науковий керівник: Березненко Сергій Миколайович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського 

національного університету технологій та дизайну. Офіційний опоненти: Пелик Леся 

Василівна, доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та технології 

непродовольчих товарів Львівського торговельно-економічного університету; Кущевський 

Микола Олександрович, кандидат технічних наук, професор кафедри технології і 

конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету. 

 

 

Стригун Руслан Леонідович, асистент кафедри будівельної механіки, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації – «Чисельне 

дослідження динамічного геометрично нелінійного пружнопластичного деформування 

вісесиметричних тіл напіваналітичним методом скінченних елементів». Шифр та назва 

спеціальності – 05.23.17 – будівельна механіка. Спецрада – Д 26.056.04. Київського 

національного університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський 

проспект, 31; тел. (044) 248-32-65).Науковий керівник: Солодей Іван Іванович, доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри будівельної механіки 

Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти – 

Гондлях Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

хімічного, полімерного та силікатного машинобудування,  Націона́льний техні́чний 

університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т і́мені І́горя Сіко́рського»; 

Гераймович Юрій Дмитрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 

виконавчий директор ТОВ «ПРАЙМ КАД». 

 

 

Циганкова Олена Вікторівна, асистент кафедри біотехнології продуктів бродіння і 

виноробства, Національний університету харчових технологій МОН України. Назва 

дисертації: «Удосконалення технології столових вин регулюванням вмісту фенольних 

речовин». Шифр та назва спеціальності – 05.18.05 – технологія цукристих речовин та 

продуктів бродіння. Спецрада Д 26.058.04 Національного університету харчових технологій 

МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 287-96-95). Науковий 

керівник: Білько Марина Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри 

біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових 

технологій МОН України. Офіційні опоненти: Литовченко Олександр Михайлович, доктор 
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технічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії переробки плодів і 

ягід Інституту садівництва НААН України; Гайдай  Ірина Володимирівна, кандидат 

технічних наук, доцент, старший викладач кафедри технології зберігання і переробки плодів та 

овочів, Уманського національного університету садівництва МОН України. 

 

 

 Нечипор Тетяна Миколаївна, інженер з валідації відділу валідації ПАТ НВЦ 

«Борщагівський ХФЗ». Назва дисертації: «Удосконалення технології одержання та очищення 

дифузійного соку із застосуванням дезінфектантів та природного цеоліту». Шифр та назва 

спеціальності − 05.18.05 − технологія цукристих речовин та продуктів бродіння. Спецрада Д 

26.058.04 Національного університету харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 68; т.(044)-287-96-95). Науковий керівник − Гусятинська Наталія 

Альфредівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою технології цукру і 

підготовки води Національного університету харчових технологій МОН України. Офіційні 

опоненти: Чернявська Людмила Іванівна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

лабораторії якості сировини, заступник завідувача відділу технології цукру, цукровмісних 

продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів НААН України; Шейко Таміла 

Володимирівна, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії 

теплофізики імпульсних процесів в дисперсних системах відділу ТДС Інституту технічної 

теплофізики НАН України. 

 

 

Мамонтов Анатолій Геннадійович, старший викладач кафедри автомобіле- і 

тракторобудування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». Назва дисертації: «Поліпшення показників плавності ходу та динамічної 

навантаженості ходових систем колісних тракторів на транспортних роботах». Шифр та назва 

спеціальності – 05.22.02 – автомобілі та трактори. Спецрада Д 64.050.13 Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, 

вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Самородов Вадим Борисович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобіле- і тракторобудування 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні 

опоненти: Пісарєв Валерій Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

автобронетанкової техніки Національної академії Національної гвардії України; Шуляк 

Михайло Леонідович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри тракторів і 

автомобілів Харківського національного технічного університету сільського господарства  ім. 

Петра Василенка. 

 

 

Бережанський Тарас Григорович, викладач кафедри наглядово-профілактичної 

діяльності та пожежної автоматики, Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності. Назва дисертації: «Формування вторинних структур при зношуванні 

евтектичних покриттів». Шифр та назва спеціальності – 05.02.04 – тертя та зношування в 

машинах. Спецрада Д 70.052.02 Хмельницького національного університету МОН України 

(29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 67-02-76). Науковий керівник: 

Пашечко Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теорії і 

методики трудового навчання та технологій Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Голубець Володимир Михайлович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування 

Національного лісотехнічного університету України; Тісов Олександр Вікторович, кандидат 

http://tzppo.udau.edu.ua/
http://tzppo.udau.edu.ua/


18.11.2019 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

17 
 

технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства 

Національного авіаційного університету. 

 

Васильєв Володимир Володимирович, директор ІП «ЕОС Україна». Назва дисертації: 

«Розробка інформаційних систем хмарної обробки багатовимірних геопросторових даних». 

Шифр та назва спеціальності – 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження. Спецрада Д 

26.205.01 Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України (03187, м. Київ, 

просп. Акад. Глушкова, 40, корпус 4/1; тел. (044) 526-41-24). Науковий керівник: Гнатушенко 

Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інформаційних систем та технологій Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка». Офіційні опоненти: Зєлик Ярема Ігорович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу дистанційних методів та 

перспективних приладів Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України; 

Бутенко Ольга Станіславівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». 

 

 

Максимів Ольга Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу 

діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-механічного інституту 

ім. Г. В. Карпенка НАН України. Назва дисертації: “Закономірності формування на сталях 

наноструктурованих механоімпульсною обробкою поверхневих шарів, опірних механічному 

та корозійно-водневому руйнуванню”. Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – 

матеріалознавство. Спецрада Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка 

НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5; т.(032) 263-43-07). Науковий керівник: Звірко 

Ольга Іванівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-механічного 

інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України. Офіційні опоненти: Дурягіна Зоя Антонівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки 

матеріалів Національного університету “Львівська політехніка”; Імбірович Наталія 

Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри матеріалознавства Луцького 

національного технічного університету. 
 

 

Кононова Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри машинознавства Одеського 

національного морського університету. Назва дисертації: «Метод оперативної оцінки опору 

втомі відновлених суднових гребних валів». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – 

експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д.41.060.01 Одеського національного 

морського університету  (65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, (048) 728-25-64). Науковий 

керівник: Конопльов Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри машинознавства Одеського національного морського університету. Офіційні 

опоненти: Будашко Віталій Віталійович, доктор технічних наук, доцент кафедри 

електрообладнання та автоматики суден, декан факультету електромеханіки і 

радіоелектроніки Національного університету «Одеська морська академія»; Булгаков 

Миколай Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри експлуатації суднових 

енергетичних установок Херсонської державної морської академії. 

 

 

 



18.11.2019 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

18 
 

 

 

 

Бондар Олександр Богданович, молодший науковий співробітник лабораторії 

лісівництва Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового 

господарства та агролісомеліорації  ім. Г. М. Висоцького. Назва дисертації: «Лісистість і 

лісівничо-таксаційні особливості насаджень водозборів річок Лівобережного Лісостепу». 

Шифр та назва спеціальності – 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Спецрада  

К 64.828.01 Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 

86, т. (057) 704-10-02). Науковий керівник: Ткач Віктор Петрович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, член-кор. НААН України, директор Українського 

ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. Офіційні опоненти: Олійник Василь Степанович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісознавства 

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника; Вишневський Анатолій 

Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри таксації лісу та 

лісовпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету.  

 

 

Криницька Ольга Григорівна, молодший науковий співробітник науково-дослідної 

частини Національного лісотехнічного університету України. Назва дисертації: «Лісівничо-

екологічні засади природного відтворення та формування сосново-дубових лісостанів в 

умовах Львівського Розточчя». Шифр та назва спеціальності – 06.03.03 – лісознавство і 

лісівництво. Спецрада К 64.828.01 Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного 

інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 86, т. (057) 704-10-02). Науковий керівник: Мазепа Василь Григорович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісівництва Національного 

лісотехнічного університету України. Офіційні опоненти: Гойчук Анатолій Федорович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісівництва Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; Ворон Володимир 

Пантелеймонович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, 

завідувач лабораторії екології лісу Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного 

інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. 

 

 

Мельник Євген Євгенович, в.о. наукового співробітника лабораторії екології лісу 

Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. Назва дисертації: «Низові пожежі в лісах 

лісостепової частини Харківщини та їхній вплив на середньовікові сосняки». Шифр та назва 

спеціальності – 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Спецрада К 64.828.01 Українського 

ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86, т. (057)704-10-

02). Науковий керівник – Ворон Володимир Пантелеймонович, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології 

лісу Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. Офіційні опоненти: Кузик Андрій 

Данилович, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з науково-дослідної 

роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій; Ведмідь Микола Максимович, кандидат 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету лісового господарства Харківського 

національного аграрний університету ім. В. В. Докучаєва. 

 

 

Ткач Олег Миколайович, начальник відділу лісового господарства ДП «Рівненське 

лісове господарство». Назва дисертації: «Особливості розвитку сосняків Волинського Полісся, 

пошкоджених низовими пожежами». Шифр та назва спеціальності – 06.03.03 – лісознавство і 

лісівництво. Спецрада К 64.828.01 Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного 

інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 86, т. (057)704-10-02). Науковий керівник – Ворон Володимир 

Пантелеймонович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, 

завідувач лабораторії екології лісу Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного 

інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. Офіційні 

опоненти: Мазепа Василь Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університет України; 

Тарнопільська Оксана Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник, доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства 

Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. 

 

 

Бондаренко Павло Геннадійович, молодший науковий співробітник відділу наукових 

досліджень, Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту 

садівництва НААН України. Назва дисертації: «Конструкції інтенсивних насаджень черешні 

для південного Степу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.07 – плодівництво. 

Спецрада Д 27.375.01 Інституту садівництва НААН України (03027, Київська область, Києво-

Святошинський район, с. Новосілки, вул. Садова, 23). Науковий керівник: Кондратенко 

Петро Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік-секретар 

відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України. Офіційні опоненти: 

Балабак Анатолій Федорович, доктор сільськогосподарських наук, академік, професор 

кафедри садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва; 

Пелехатий Вадим Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету. 

 

 

Лук’янець Оксана Дмитрівна, викладач кафедри захисту і карантину рослин, 

Уманський національний університет садівництва. Назва дисертації: «Оптимізація технології 

вирощування цикорію салатного ендивій та ескаріол у Правобережному Лісостепу України». 

Шифр та назва спеціальності – 06.01.06 – овочівництво. Спецрада Д 74.844.04 Уманського 

національного університету садівництва (20300, м. Умань, вул. Інститутська, 1, тел. (04744) 3-

20-11). Науковий керівник: Улянич Олена Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри овочівництва Уманського національного університету 

садівництва. Офіційні опоненти: Вдовенко Сергій Анатолійович, доктор 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового, садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного університету; Овчарук 

Василь Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, професор кафедри садівництва і виноградарства, землеробства та 

ґрунтознавства Подільського державного аграрно-технічного університету. 

 

Полутін Олексій Олександрович, асистент кафедри лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та виноградарства, Вінницький національний аграрний 
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університет. Назва дисертації: «Розробка і оптимізація елементів технології вирощування 

фізалісу клейкоплодого (Phisalis ixocarpa Brot. ex Hornem) в умовах Лісостепу 

Правобережного України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.06 – овочівництво. Спецрада 

Д 74.844.04 Уманського національного університету садівництва (20300, м. Умань, вул. 

Інститутська, 1, тел. (04744) 3-20-11). Науковий керівник: Вдовенко Сергій Анатолійович, 

доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового, садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Хареба Володимир Васильович, академік НААН України, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, заступник 

академіка-секретаря відділення аграрної економіки і продовольства Президії НААН України; 

Мулярчук Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

садівництва і виноградарства, землеробства та ґрунтознавства Подільського державного 

аграрно-технічного університету. 

 

Телепенько Юлія Юріївна, молодший науковий співробітник лабораторії фізіології 

рослин і мікробіології, Інститут садівництва НААН України. Назва дисертації: «Адаптивний 

потенціал та продуктивність ожини (Rubus Subg. Eubatus Focke) за умов правобережної 

частини Західного Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.07 – 

плодівництво. Спецрада Д 27.375.01 Інституту садівництва НААН (03027, Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, с. Новосілки, вул. Садова, 23; тел. (044) 526-65-48. Науковий 

керівник – Сіленко Володимир Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, доцент кафедри садівництва імені професора В.Л. Симиренка Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: Балабак 

Анатолій Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри 

садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва; 

Пелехатий Вадим Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент 

кафедри рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету. 

 

 

 

Плєшакова Лілія Олександрівна, завідувач наукового відділу обліку музейних 

предметів та колекцій, Національний музей народної архітектури та побуту України. Назва 

дисертації: «Становлення та розвиток музейної справи у місті Луганськ (поч. ХІХ – поч. ХХІ 

ст.)». Шифр та назва спеціальності: 26.00.05 – музеєзнавство. Пам'яткознавство. 

Спеціалізована вчена рада К 26.252.01 у Центрі пам’яткознавства НАН України і 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 

9, корп. 19, тел. (044)280-78-79). Науковий керівник: Андрес Ганна Олександрівна, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури. Офіційні опоненти: Федорова Лариса Данилівна, 

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник 

Центру пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури; Принь Марина Олегівна, кандидат історичних наук, 

в.о. головного зберігача Національного музею «Меморіал жертв Голодомору».  

 

 

Трегубенко Тетяна Миколаївна, завідувач відділу культури і мистецтв Молодіжного 

центру культурно-естетичного виховання, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Назва дисертації: «Українські церковні музичні осередки кінця XVI –XVIII ст.: 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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особливості формування та діяльності». Шифр та назва спеціальності: 07.00.01 – історія 

України. Спецрада Д 26.001.20 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

МОН України (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60). Науковий керівник: Кагамлик 

Світлана Романівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Посохова Людмила 

Юріївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України; Тилик Ігор  Володимирович, 

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри музичного мистецтва Київського 

національного університету культури  і мистецтв МОН України. 

 

 

Моісєєв Дмитро Анатолійович, молодший науковий співробітник ДП НДЦ 

«Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. Назва 

дисертації: «Середньовічна будівельна кераміка Південно-Західного Криму як об’єкт 

культурної спадщини». Шифр та назва спеціальності – 26.00.05 – музеєзнавство. 

Пам’яткознавство. Спецрада К 26.252.01 Центру пам’яткознавства НАН України і 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури  (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 

9, корп. 19, тел. (044) 280-78-79). Науковий керівник: Космина Віталій Григорович, доктор 

історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового 

гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Офіційні опоненти: Гаврилюк Надія Оксентіївна, доктор історичних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України; 

Яшна Ольга Сергіївна, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника. 

 

 

Заторський Назар Зеновійович, вікарний священик парафій округу «Untere Sense» 

(Фрібур, Швейцарія). Назва дисертації :  «“Послання Мисаїла до папи Сикста IV” 1476 року: 

реконструкція архетипу». Шифр та назва спеціальності –  07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Спецрада Д 26.228.01 Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001, м. 

Київ, вул. Трьохсвятительська 4; тел. (044) 279-08-63). Науковий керівник: Скочиляс Ігор 

Ярославович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 

нової і новітньої історії України ВНЗ «Український католицький університет». Офіційні 

опоненти: Корнієнко Вячеслав Васильович, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, заступник генерального директора з наукової роботи Національного 

заповідника «Софія Київська»; Тимошенко Леонід Володимирович, кандидат історичних 

наук, професор кафедри всесвітньої історії, декан історичного факультету Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

 

 

Романова Олена Миколаївна, тимчасово не працює.  Назва дисертації: 

«Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних віруваннях українців ХІХ – 

ХХ ст.». Шифр та назва спеціальності – 07.00.05 – етнологія.  Спецрада Д 26.001.01 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий  керівник: Тупчієнко  Микола  

Петрович, кандидат історичних  наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук, 

інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного 
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університету. Офіційні  опоненти: Борисенко  Валентина  Кирилівна, доктор історичних 

наук, професор,  завідувач  відділу архівних наукових  фондів рукописів та фонозаписів 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики  та  етнології імені М. Т. Рильського НАН  

України; Темченко  Андрій  Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри  

історії  України Черкаського національного  університету  імені Богдана  Хмельницького. 

 

Житкова Олеся Олександрівна, аспірантка кафедри новітньої історії України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Діяльність 

УАПЦ у м. Києві (1919 – 1930-й роки)». Шифр та назва спеціальності - 07.00.01 - історія 

України. Спеціалізована рада Д 26.001.20 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; тел. (044) 239-31-41). 

Науковий керівник: Пижик Андрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Зінченко Арсен Леонідович, доктор історичних наук, 

професор, консультант з питань краєзнавчих досліджень КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти»; Файзулін Ярослав Миколайович, кандидат історичних наук, 

начальник Управління наукового забезпечення політики національної пам’яті Українського 

інституту національної пам’яті. 

 

Ставнюк Оксана Вікторівна, історик ІІ категорії кафедри етнології та краєзнавства 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Діяльність М. І. Петрова в наукових структурах Київської духовної академії». 

Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. Спеціалізована рада Д 26.001.20 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Капелюшний Валерій 

Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Офіційний опоненти: 

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор; Крайній Костянтин 

Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та 

археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 

 

 

Назарова Віра Валеріївна, засновник сайту «Вихованцям глухівських гімназій 

присвячується...», співзасновник генеалогічного порталу «Єврейські корні». Назва дисертації: 

«Надгробки  XIX – початку XX ст. єврейського кладовища міста Глухова, як об’єкти 

культурної спадщини». Шифр та назва спеціальності — 26.00.05 – музеєзнавство. 

Пам’яткознавство. Спецрада К 26.252.01 при Центрі пам’яткознавства Національної академії 

наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (01015, м. Київ, 

вул. Лаврська, 9, корп. 19; тел.(044)280-78-79). Науковий керівник: Луняк Євген 

Миколайович, доктор історичних наук, доцент, професор,  завідувач кафедри історії України 

Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Офіційні опоненти: Федорова Лариса 

Данилівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, молодший науковий 

співробітник Центру пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури; Попружна Алла Василівна, кандидат 

історичних наук, доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін Академії Державної 

пенітенціарної служби. 
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Жуковський Мирослав Петрович, заступник директора з наукової роботи 

Комунального закладу «Нікопольський краєзнавчий музей». Назва дисертації: «Пам’ятки і 

пам’ятні місця запорозького козацтва Нікопольського краю». Шифр та назва спеціальності — 

26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство. Спецрада К 26.252.01 при Центрі 

пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 19, тел.(044)280-78-79). 

Науковий керівник: Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, директор 

Центру пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури. Офіційні опоненти: Біляєва Світлана Олександрівна, 

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; Кот Сергій Іванович, кандидат історичних 

наук, старший науковий співробітник,  керівник Центру досліджень історико-культурної 

спадщини відділу історії України другої половини ХХ століття  Інституту історії України НАН 

України.  

 

 

Дмитрюк Вікторія Вікторівна, зберігач фондів ІІ категорії, Національний науково-

дослідний реставраційний центр України. Назва дисертації: «Історико-антропологічна 

варіативність функціонування фотографії у культурах Одещини». Шифр та назва 

спеціальності – 07.00.05 – етнологія. Спецрада Д 35.222.01 Інституту українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (79026,м.Львів, 

вул. Козельницька,  4; тел. (032) 270-70-22). Науковий керівник: Прігарін Олександр 

Анатолійович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри археології та етнології 

України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Офіційні опоненти: 

Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

етнології Львівського національного університету імені Івана Франка; Балагутрак Микола 

Петрович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України. 

 

 

Петрик Наталя Романівна, інженер з підготовки виробництва, ТОВ «ЛЕОНІ Ваерінг 

Системс Україна ГмбХ». Назва дисертації: – «Формування колекцій пам’яток воєнної історії 

у музеях Львова (ХІХ – ХХ ст.)». Шифр та назва спеціальності – 26.00.05 – музеєзнавство. 

Памʼяткознавство. Спецрада К 32.051.03 Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13; тел. (0332) 72-01-26). Науковий керівник – 

Шеломенцев-Терський Святослав Володимирович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету 

«Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Пивоваров Сергій Володимирович, доктор 

історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи 

Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Ковальчук Євгенія 

Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи 

Волинського краєзнавчого музею. 

 

Мельников Едуард Олександрович, аспірант Маріупольського державного 

університету. Назва дисертації: «Здійснення військових реформ на території України (друга 

половина XIX – початок XX ст.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія України. 

Спецрада К 12.093.04 Маріупольського державного університету (87500, Донецька область, 

м. Маріуполь, пр. Будівельників 129-а; тел. (0629)58-75-01). Науковий керівник: Романцов 

Володимир Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історичних 
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дисциплін Маріупольського державного університету. Офіційні опоненти: Константінова 

Вікторія Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та 

філософії Бердянського державного педагогічного університету; Молчанов Володимир 

Борисович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України 

ХІХ – початку ХХ ст. інституту історії України НАН України.  

 

 

 

 

 

Гуржий Тамара Олексіївна, завідувач відділу аспірантури, Дніпровський державний 

технічний університет Міністерства освіти і науки України. Назва дисертації: «Удосконалення 

державної політики щодо фінансів домогосподарств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 

– гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 12.105.03 Донбаської державної машинобудівної 

академії МОН України (84313, м. Краматорськ Донецької обл., вул. Академічна, 72; тел. (0626) 

41-68-09). Науковий керівник: Юдіна Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного 

університету Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: Тельнова Ганна 

Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту 

Донбаської державної машинобудівної академії МОН України, Марина Анна Сергіївна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління і фінансово-економічної 

безпеки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України. 

 

 

Маркович Таісія Геннадіївна, Президент компанії, ТОВ «Адвокатська компанія 

Легітимус». Назва дисертації: «Оцінка комерційними банками кредитоспроможності 

підприємств-експортерів». Шифр та назва спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 14.052.01 Державного 

університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; 

тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: Мельниченко Олександр Віталійович, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: 

Саух Ірина Василівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного 

туризму та країнознавства Національного авіаційного університету; Мулик Ярославна 

Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та державного 

контролю Вінницького національного аграрного університету. 

 

 

Фокін Олександр Костянтинович, член Наглядової Ради ПрАТ НКМЗ, Приватне 

акціонерне товариство «Новокраматорський машинобудівний завод». Назва дисертації: 

«Економічний аналіз виробничих витрат промислових підприємств». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 14.052.01 Державного університету «Житомирська політехніка» 

(10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: 

Грицишен Димитрій Олександрович, доктор економічних наук, професор, декан 

Факультету публічного управління та права Державного університету «Житомирська 

політехніка». Офіційні опоненти: Фоміна Олена Володимирівна, доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-

економічного університету; Григоревська Олена Олександрівна, кандидат економічних 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

 

 

Карпишин Юрій Анатолійович, менеджер зі збуту, товариство з обмеженою 

відповідальністю «ФудДевелопмент» (м. Київ). Назва дисертації: «Державне регулювання 

діяльності агрохолдингів в Україні». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. Спецрада Д 14.083.02 Житомирського 

національного агроекологічного університету (10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7; тел. 

(0412) 37-49-31). Науковий керівник: Дема Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Житомирського національного 

агроекологічного університету. Офіційні опоненти: Могильний Олексій Миколайович, 

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-

трудових відносин, розвитку та аналітики статистичної звітності сільських територій 

Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу; 

Черевко Георгій Владиславович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч 

науки і техніки України, завідувач кафедри економіки Львівського національного аграрного 

університету. 

 

 

Апальков Сергій Сергійович, викладач кафедри фінансів, Київський університет 

ринкових відносин. Назва дисертації: «Розвиток світового ринку альтернативного 

фінансування в умовах цифрової економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове 

господарство і міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 26.001.02 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Джусов Олексій 

Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та 

туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Офіційні опоненти: Мозговий Олег Миколайович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», Батрименко Валерій Васильович, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Засенко Олексій Юрійович, науковий співробітник відділу фізичного і 

математичного моделювання Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору НАН України. Назва дисертації: «Інтеграція України у систему електронної комерції 

Європейського Союзу». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини. Спецрада Д 26.001.02 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 

64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Шнирков Олександр Іванович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Сіденко Світлана Володимирівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і 

бізнесу Національного авіаційного університету, Яремович Петро Петрович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Приватного вищого 

навчального закладу «Університет сучасних знань». 
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Малашевська Олена Анатоліївна, асистент кафедри екологічного моніторингу, 

геоінформаційних та аерокосмічих технологій Державного закладу «Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та управління». Назва дисертації: «Еколого-економічні 

основи впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань». 

Шифр та назва спеціальності: 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища». Спецрада Д 26.004.20 Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). 

Науковий керівник: Третяк Антон Миколайович, доктор економічних наук, професор, член-

кореспондент НААН, директор Навчально-наукового інституту економіки та екології 

природокористування Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління». Офіційні опоненти: Будзяк Василь Миронович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри зовнішньо-економічної діяльності підприємств Київського 

національного торговельно-економічного університету; Гунько Людмила Анатоліївна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування 

Національного університету біоресурсів і природо-користування України. 

 

Кульбіда Максим Валерійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Міжнародні 

фінансові організації у соціально-економічних процесах трансформацій країн світу». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

Спецрада Д 26.006.02 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-63-58). Науковий керівник: 

Сіденко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин Національного 

авіаційного університету. Офіційні опоненти: Мозговий Олег Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Нанавов Антон Семенович, 

кандидат економічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи 

Київського інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

 

Шестаков Дмитро Юрійович, старший викладач кафедри менеджменту організацій 

Києво-Могилянської бізнес-школи, Національний університет «Києво-Могилянська 

академія». Назва дисертації: «Фінансові інструменти управління інноваційно-інвестиційними 

проектами». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада 

Д 26.055.03 Київського національного торговельно-економічного університету (02156, м. 

Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544 29 31). Науковий керівник: Лук’яненко Ірина Григорівна, 

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 

кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія». Офіційні 

опоненти: Кужелєв Михайло Олександрович, доктор економічних наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи Університету державної 

фіскальної служби України; Качула Світлана Валентинівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету. 

 

Січиокно Гліб Борисович, начальник служби, Державне підприємство Міністерства 

оборони України «Центральний проектний інститут». Назва дисертації: «Забезпечення 

трудоресурсної безпеки держави». Шифр та назва спеціальності – 21.04.01 – економічна 

безпека держави. Спецрада Д 26.130.01 Вищого навчального закладу «Університет економіки 

та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32; т. 455-56-90). Науковий консультант: 
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Літвін Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Офіційні опоненти: 

Живко Зінаїда Богданівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ, МВС України; 

Назаров Нікіта Костянтинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця. 

 

Шаповал Юлія Ігорівна, молодший науковий співробітник відділу грошово-

кредитних відносин, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Назва дисертації: «Вплив міжнародних потоків капіталу на пропозицію грошей в 

Україні». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 

26.239.02 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, 

м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 254-52-03). Науковий керівник: Шелудько 

Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу грошово-

кредитних відносин Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Офіційні опоненти: Береславська Олена Іванівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Університету 

державної фіскальної служби України; Дробязко Анатолій Олександрович, кандидат 

економічних наук, провідний науковий співробітник відділу координації бюджетно-

податкової та грошово-кредитної політики ДННУ «Академія фінансового управління». 

 

Юхта Олексій Ігорович, провідний економіст відділу грошово-кредитних відносин, 

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Назва дисертації: 

«Кредитний механізм підтримки експортерів – суб’єктів малого та середнього бізнесу». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.239.02 Державної 

установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса 

Мирного, 26; тел. (044) 254-52-03). Науковий керівник: Брус Світлана Іванівна, кандидат 

економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 

грошово-кредитних відносин Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Офіційні опоненти: Савчук Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Береславська Олена Іванівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового 

моніторингу Університету державної фіскальної служби України. 

 

 

Шимко Ярослав Романович, асистент кафедри фінансів, Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу. Назва дисертації «Розвиток недержавних 

пенсійних фондів у пенсійній системі України». Шифр та назва спеціальності 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. Спецрада Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України 

(08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, тел. (04597) 60-994). Науковий 

керівник: Ріппа Марія Богданівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів імені Л. Л. Тарангул Університету державної фіскальної служби України. Офіційні 

опоненти: Ткаченко Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Леонов Дмитро Анатолійович, 

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».  
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Міркунова Тамара Ігорівна, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Оцінювання вартості 

інноваційних технологій на підприємствах». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада 

Д 35.052.03 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. 

С.Бандери, 12; тел.(032)258-22-10). Науковий керівник: Козик Василь Васильович, кандидат 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Косенко 

Олександра Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та 

маркетингу Національного технічного університету «Харківський  політехнічний інститут»; 

Літвінов Олександр Сергійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного 

економічного університету. 

 

 

Зеленко Оксана Михайлівна, асистент кафедри менеджменту Луцького 

національного технічного університету. Назва дисертації: «Управління заготівельною 

діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 Приватний вищий навчальний заклад 

«Львівський університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; 

тел.(032)292-87-08). Науковий керівник: Ліпич Любов Григорівна, доктор економічних наук, 

професор, декан факультету економіки та управління Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки МОН України. Офіційні опоненти: Крикавський Євген 

Васильович, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти, завідувач 

кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка” МОН 

України; Панюк Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

економічної теорії Рівненського державного гуманітарного університету  МОН України. 

 

 

 

Серняк Ірина Ігорівна, викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних 

технологій ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». Назва дисертації: «Формування 

та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 35.140.01 Приватний вищий навчальний заклад 

«Львівський університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; 

тел.(032)292-87-08). Науковий керівник: Скриньковський Руслан Миколайович, кандидат 

економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємств та інформаційних 

технологій ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». Офіційні опоненти: Захарчин 

Галина Миронівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 

персоналу та адміністрування Національного університету “Львівська політехніка”, Волинець 

Ірина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, безпеки 

та інноваційної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки МОН України. 
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Біланюк Ольга Петрівна, асистент кафедри туризму Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Розвиток транскордонного туристичного 

ринку в умовах інтегрування України в ЄС». Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 35.154.01 ДУ “Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН України” (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 

270-71-68). Науковий керівник: Мальська Марта Пилипівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Офіційні опоненти: Благун Іван Семенович, доктор економічних наук, професор, 

декан економічного факультету (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»; Щеглюк Світлана Дмитрівна, кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу просторового розвитку (ДУ 

«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» 

 

 

Бережницька Галина Іванівна, старший викладач кафедри права, Львівський 

національний аграрний університет. Назва дисертації: «Стратегічні імперативи управління 

використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету (80381, 

Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. В. Великого, 1; тел. (032) 224-23-

35).(Науковий керівник: Микула Олег Ярославович, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри земельного кадастру Львівського національного аграрного університету. 

Офіційні опоненти: Кошкалда Ірина Віталіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського 

національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва; Шеленко Діана Іванівна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 

 

 

Марчишинець Сергій Миколайович, начальник Управління інфраструктури 

Полтавської обласної державної адміністрації. Назва дисертації: «Управління інноваційно-

інвестиційним потенціалом промислового сектору національної економіки». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спецрада 

Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії (36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, тел. 

(0532) 60-73-98). Науковий керівник: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту 

Полтавської державної аграрної академії. Офіційні опоненти: Сафонов Юрій Миколайович, 

доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, заступник 

директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; Горошкова Лідія 

Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, 

менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету. 

 

 

Блажей Ірина Олегівна, молодший науковий співробітник Науково-дослідної частини, 

Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: «Екологічний 

брендинг меблевих підприємств України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 

Тернопільського національного економічного університету (46009, м. Тернопіль, вул. 

Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник: Сохацька Олена Миколаївна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 
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Тернопільського національного економічного університету. Офіційні опоненти: 

Крикавський Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»; Боєнко Олена 

Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Донецького 

національного університету імені Василя Стуса. 

 

 

Блащак Богдан Ярославович, молодший науковий співробітник Науково-дослідної 

частини, Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: 

«Удосконалення системи управління фінансовим потенціалом підприємства». Шифр та назва 

спеціальності - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). Спецрада Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету 

(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-59). Науковий керівник: 

Гринчуцький Валерій Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки та економічної теорії Тернопільського національного економічного університету. 

Офіційні опоненти: Брюховецька Наталія Юхимівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач відділом проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості 

Національної академії наук України; Шматковська Тетяна Олександрівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

 

 

Клепікова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри міжнародного 

бізнесу та фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Назва дисертації: «Управління енергоефективністю промислового підприємства». 

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Спецрада Д 64.050.02 Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-

56). Науковий керівник: Міщенко Володимир Акимович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Кукоба Володимир 

Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та 

підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; Миколюк Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького 

національного університету. 

 

 

Усов Максим Анатолійович, асистент кафедри економіки і маркетингу 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Назва 

дисертації: «Економічне обґрунтування інвестиційної привабливості науково-технічних 

розробок». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності). Спецрада Д 64.050.02 Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. 

(057) 707-66-56). Науковий керівник: Сударкіна Світлана Петрівна, кандидат економічних 

наук, професор, професор кафедри економіки і маркетингу Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Рєпіна Інна 

Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та 

підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
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Гетьмана»; Зайцева Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 

менеджменту, маркетингу і туризму Херсонського національного технічного університету. 

 

 

Кримчак Людмила Анатоліївна, аспірант Хмельницького національного університету. 

Назва дисертації: «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки 

зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств». Шифр та назва спеціальності – 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  

Спецрада  Д 70.052.01 Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий керівник: Рудніченко Євгеній 

Миколайович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, 

адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету. 

Офіційні опоненти: Погорелов Юрій Сергійович, доктор економічних наук, доцент, радник 

члена Рахункової палати України; Назаров Нікіта Костянтинович, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця. 

 

Ковчуга Лариса Іванівна, провідний економіст відділу проблем регуляторної 

політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України. Назва 

дисертації: «Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей 

промисловості України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спецрада: Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН 

України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044) 200-55-71). Науковий керівник: 

Ляшенко Вячеслав Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу 

проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки 

промисловості НАН України. Офіційні опоненти: Касич Алла Олександрівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного 

університету технологій та дизайну; Грига Віталій Юрійович, кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу інноваційної 

політики, економіки та організації високих технологій ДП «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України».  

 

Долінська Оксана Михайлівна, викладач кафедри обліку і оподаткування 

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Назва дисертації: 

«Внутрішній аудит в управлінні діяльністю банків». Шифр та назва спеціальності: 08.00.09 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». Спецрада 

К 26.004.17 Національного університету біоресурсів і природо-користування України (03041, 

м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Костирко Руслан 

Олександрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і 

оподаткування Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». 

Офіційні опоненти: Скаско Олег Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»; 

Заднепровська Світлана Петрівна, кандидат економічних наук, ключовий партнер з аудиту 

банків Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансовий аудит». 

 

Обиход Катерина Олександрівна, асистент кафедри публічного управління  

та менеджменту інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природо-

користування України. Назва дисертації: «Облік і контроль надання послуг науковими 
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установами державного сектору». Шифр та назва спеціальності: 08.00.09 «Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». Спецрада К 26.004.17 

Національного університету біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий керівник: Калюга Євгенія 

Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Офіційні опоненти: 

Свірко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету 

«Житомирська політехніка»; Чумакова Ірина Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач відділу державного фінансового контролю Державної навчально-наукової установи 

«Академія фінансового управління». 

 

Кальніцька Марина Олександрівна, старший викладач кафедри маркетингу та 

міжнародного менеджменту факультету економіки, Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара. Назва дисертації: «Організаційно-культурні ресурси міжнародного 

туристичного бізнесу». Шифр та назва спеціальності – 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини. Спецрада К 64.051.25 Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи 4; тел. (057) 705 12 47). 

Науковий керівник: Мешко Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Журба Ігор Євгенович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та туризму 

Хмельницького національного університету; Мацука Вікторія Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Маріупольського державного 

університету. 

 

 

Алієв Фарід Мамед Огли, асистент кафедри маркетингу, підприємництва і організації 

виробництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В Докучаєва. Назва 

дисертації – «Управління матеріальними потоками в аграрному секторі економіки». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада К 64.803.01 Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

(62483, п/в Докучаєвське – 2, Харківський район, Харківська область; тел. (057) 709-03-00). 

Науковий керівник: Ульянченко Олександр Вікторович, доктор економічних наук, 

професор, член-кореспондент НААН України, ректор Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В Докучаєва. Офіційні опоненти: Величко Олександр Петрович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету; Антощенкова Віталіна Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

 

 

Шовкопляс Тетяна Семенівна, науковий співробітник, Чернігівський національний 

технологічний університет. Назва дисертації: «Модернізація засобів адміністрування 

податку на прибуток підприємств в Україні». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, 

фінанси і кредит. Спецрада Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного 

університету (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий керівник: 

Прокопенко Валерія Юріївна, доктор економічних наук, професор, директор Міжнародного 

інституту інноваційних освітніх технологій. Офіційні опоненти: Швабій Костянтин 
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Іванович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби 

України; Яворська Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

 

 

 

Заїнчківська Ірина Петрівна, старший викладач кафедри соціології та публічних 

комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Назва 

дисертації: «Етнорелігійні виміри творчої спадщини І. Огієнка». Шифр та назва спеціальності 

– 09.00.05 – історія філософії. Спецрада К 26.053.13 Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08). 

Науковий керівник: Мозгова Наталія Григорівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова. Офіційний опонент: Сторожук Світлана Володимирівна, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Поперечна Галина Антонівна, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільствознавства Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.  

 

Сало Ганна Вікторівна, методист Науково-методичний центр досліджень, наукових 

проектів та програм, Київський університет імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: 

«Антропологічні смисли релігійно-філософського дискурсу української діаспори (20-ті роки 

ХХ – початок ХХІ століття)». Шифр та назва спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавство. 

Спецрада Д 26.133.07 Київського університету імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, 

вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. (044) 272-19-02) Науковий керівник: Стадник Микола 

Миколайович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічної політики 

та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові 

України. Офіційні опоненти: Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських 

наук, професор, завідувач відділу філософії та історії релігії відділення релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної Академії наук України; Предко 

Олена Іллівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри релігієзнавства 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

Коваль Ростислав Семенович, старший викладач кафедри української та іноземних 

мов, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Назва 

дисертації: «Терміни на позначення понять фізичної і медичної реабілітації у французькій та 

українській мовах». Шифр та назва спеціальності – 10.02.17 – порівняльно-історичне та 

типологічне мовознавство. Спецрада К 35.051.15. Львівського національного університету 

імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий 

керівник: Помірко Роман Семенович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Офіційні опоненти: Ступак Інна Валер’янівна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри романо-германської філології Ізмаїльського державного гуманітарного 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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університету; Ковалик Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов Львівського торговельно-економічного університету. 

 

 

Воловик Анна Анатоліївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Відтворення 

символіки жанру казки в українсько-англійській перекладацькій традиції». Шифр та назва 

спеціальності – 10.02.16 – перекладознавство. Спецрада Д 26.054.05 Київського національного 

лінгвістичного університету (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73; тел. (044) 287-33-

72). Науковий керівник: Демецька Владислава Валентинівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора 

І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету.  Офіційні опоненти: 

Ребрій Олександр Володимирович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна; Засєкін Сергій Васильович, кандидат філологічних наук, професор, професор 

кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. 

 

 

Гаман Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу 

німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Лінгвостилістичні характеристики 

текстів німецькомовних путівників по зоопарку». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – 

германські мови. Спецрада Д 17.051.02 Запорізького національного університету (69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (050)646-56-77). Науковий керівник: Іваненко 

Світлана Мар’янівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних 

мов, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: 

Піхтовнікова Лідія Сергіївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри, 

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ»; Павлик 

Володимир Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу, 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 

 

 

Гордун Світлана Миколаївна, вчитель іноземної мови Комунального закладу 

«Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області». Назва дисертації: «Терміносистема 

екомаркетингу: структурно-семантичні та функціональні параметри (на матеріалі англомовної 

публіцистики)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 17.051.02 

Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел.(050)646-

56-77). Науковий керівник: Калиновська Ірина Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри практики англійської мови, Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Єнікєєва Санія Маратівна, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології, Запорізький 

національний університет; Лазебна Наталія Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та практики перекладу, Національний університет "Запорізька 

політехніка". 

 

 

Білинська Ольга Омелянівна, асистент кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Інтеграція романського компонента до лексико-деривативного складу англійської мови (на 
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матеріалі дієслівних етимонів)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. 

Спецрада К 35.051.15. Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. 

Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04).  Науковий керівник: Зорівчак Роксолана 

Петрівна, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України. Офіційні опоненти: 

Єсипенко Надія Григорівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Єфремова Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

практики англійської мови Східноєропейського національного університету імені Лесі 

Українки. 

 

Зьомко Уляна Валеріївна, асистент кафедри англійської філології, Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації: «Лінгвокультурні, 

текстотвірні та гендерні особливості рецензії у кінокритиці (на матеріалі англійської та 

німецької мов)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада 

К 35.051.15. Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. 

Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04).  Науковий керівник: Білинський Михайло 

Емільович, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Бистров 

Яків Володимирович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської 

філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

Прохоров Володимир Федорович, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри 

німецької філології і перекладу Запорізького національного університету. 

 

Шовкопляс Юлія Олексіївна, викладач кафедри викладання другої іноземної мови 

Запорізького національного університету. Назва дисертації: «Лінгвокультурологічні 

особливості впливу іспанської мови на англійську мову США». Шифр та назва спеціальності 

– 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 17.051.02 Запорізького національного університету 

(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел.(050) 646-56-77). Науковий керівник: Зацний 

Юрій Антонович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови, Запорізький національний університет. Офіційні опоненти: 

Таценко Наталія Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

германської філології, Сумський державний університет; Кущ Еліна Олексіївна, кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу, Національний 

університет «Запорізька політехніка». 

 

 

Русинко-Бомбик Любов Михайлівна, провідний фахівець деканату філологічного 

факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Назва дисертації: «Українська 

мова та українське мовознавство в Чехословаччині міжвоєнної доби». Шифр та назва 

спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 26.001.19 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 

64/13; тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Ніка Оксана Іванівна, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Мойсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних  наук, 

професор, професор кафедри української мови Житомирського державного університету 

імені Івана Франка; Дика Людмила Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». 

 

 

 



18.11.2019 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

36 
 

 

 

Савченко Оксана Орестівна, викладач кафедри порівняльної педагогіки та методики 

викладання іноземних мов, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка. Назва дисертації: «Етнокультурний компонент у семантиці назв елементів рельєфу 

(на матеріалі паремій української та англійської мов)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.17 

– порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Спецрада К 11.051.14 Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. 

(0432) 50-89-30). Науковий керівник: Коцюба Зоряна Григорівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Єрмоленко 

Сергій Семенович, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України; Ожоган Андрій Васильович, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри літературознавства Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». 

 

 

 

Ничая Олександра Олександрівна, технік-лаборант комплексної лабораторії 

спостереженя за забрудненням природного середовища Волинського обласного центу з 

гідрометеорології. Назва дисертації: «Сільські селитебні ландшафти Волинської області: 

сучасний стан та шляхи збалансованого розвитку». Шифр та назва спеціальності – 11.00.11 – 

конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Спецрада К 

32.051.08 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (43025, м. 

Луцьк, просп. Волі, 13;   тел. (0332) 24-00-18). Науковий керівник: Тарасюк Ніна Адамівна, 

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти:А Кілінська Клавдія 

Йосифівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування Чернівецького національного університету імені Ю. 

Федьковича; Воровка Володимир Петрович, доктор географічних наук, доцент, завідувач 

кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького. 

 

 

 

Цуркан Олексій Петрович, викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

факультету №1 Донецького юридичного інституту МВС України. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України (50065, 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий 

керівник: Мердова Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

адміністративно-правових дисциплін факультету № 1 Донецького юридичного інституту. 

Офіційні опоненти: Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, перший 

проректор з науково-педагогічної роботи Університету імені Альфреда Нобеля; Веселов 

Микола Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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правових дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська 

юридична академія». 

 

 

Воробчак Андрій Романович, виконуючий обов’язки директора Чернівецького 

юридичного інституту, Національний університет «Одеська юридична академія». Назва 

дисертації: «Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 41.086.03 Національного університету 

«Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України (65009, м. Одеса, 

Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719 88 01).  Науковий керівник: Ковальчук Сергій 

Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри 

кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту 

Національного університету «Одеська юридична академія».  Офіційні опоненти: Трофименко 

Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, 

професор кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого; Сіроткіна Марія Вячеславівна, кандидат юридичних наук, начальник 

відділу єдності правових позицій правового управління (ІV) департаменту аналітичної та 

правової роботи Верховного Суду. 

 

 

Конєва Ірина Василівна, головний консультант секретаріату Комітету Верховної 

Ради України з питань економічного розвитку. Назва дисертації: «Адміністративно-правові 

засади управління державним сектором економіки України». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 

26.006.09 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

Міністерство освіти і науки України (03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, 044-371-61-19). 

Науковий керівник: – Фатхутдінов Василь Гайнулович, доктор юридичних наук, доцент, 

начальник Головного Управління Пенсійного фонду України у Київській області. Офіційні 

опоненти: Галунько Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, провідний 

співробітник Науково-дослідного інституту публічного права; Фещук Віктор Вікторович, 

кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника департаменту фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції України. 

 

 

Чекан Михайло Михайлович, безробітний. Назва дисертації: «Публічне 

адміністрування соціального захисту в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.006.09 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

Міністерство освіти і науки України (03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, 044-371-61-19). 

Науковий керівник: Фещук Віктор Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, 

заступник начальника департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Національної поліції України. Офіційні опоненти: Чорна Вікторія Григорівна, доктор 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Назар Юрій 

Степанович, кандидат юридичних наук, професор, директор Інституту з підготовки фахівців 

для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ. 
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Шевченко Вячеслав Станіславович,  виконуючий обов’язки директора КВНЗ 

«Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради. Назва дисертації: “Інститут 

державної мови в Україні: історико-правовий вимір”. Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 

– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 20.149.01 

Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила (76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, тел. (0342) 77-18-45. Науковий керівник: Демків Роман 

Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу 

Львівського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Зварич Роман 

Васильович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і 

права Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила; Каленюк 

Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, викладач Івано-Франківського фінансово-

комерційного кооперативного коледжу імені С. Граната. 

 

 

Барнич Катерина Іванівна, аспірант кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет. Назва дисертації: «Реалізація конституційного права на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. 

Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий керівник: Фрідманський Роман Михайлович, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: 

Батанов Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування інституту держави і 

права ім. В.М.Корецького НАН України; Різник Сергій Васильович, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

 

Богдан Юлія Валеріївна, голова адвокатського об’єднання «ЮСО». Назва дисертації: 

«Конституційно-правові основи забезпечення доступу до інформації в Україні та країнах 

Європейського Союзу». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право. Спецрада Д 26.007.04 Національної академії внутрішніх справ, МВС 

України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: 

Калиновський Богдан Валерійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Федоренко Владислав Леонідович, доктор юридичних наук, професор,  директор 

Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 

Міністерства юстиції України; Кравченко Віктор Віталійович, кандидат юридичних наук, 

професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

 

 

Васильчук Богдан Геннадійович, прокурор, Василівський відділ Енергодарської 

місцевої прокуратури Прокуратури Запорізької області. Назва дисертації: «Прокуратура як 

суб’єкт адміністративного права України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 08.893.03 
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Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 

2/4, тел. / (0567)45-55-96). Науковий керівник: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, 

декан юридичного факультету Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: 

Легеза Юлія Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, 

господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка»; Куразов Юсуп Хамзатович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

адміністративного, господарського та фінансового права Бердянського інституту державного 

та муніципального управління Класичного приватного університету. 

 

 

Вайленко Ганна Олександрівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Правове 

регулювання розірвання трудового договору за п.3 ст.41 КЗпП України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.05 – трудове право, право соціальне забезпечення. Спецрада К 11.737.02 

Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Шабанов Роман 

Іванович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського і трудового права імені О. І. Процевського, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Офіційні опоненти: Мельник Костянтин 

Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та 

господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ; Назимко 

Олена Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, докторант Донецького юридичного 

інституту МВС України. 

 

 

Гушилик Світлана Миколаївна, суддя Господарського суду Чернівецької області. 

Назва дисертації: «Представництво у господарському судочинстві». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Спецрада К 

11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Бутирський 

Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, суддя Господарського суду 

Чернівецької області. Офіційні опоненти: Рєзнікова Вікторія Вікторівна, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри господарського права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Кабенок Юлія Валеріївна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін Київського університету 

права Національної академії наук України. 

 

 

Демидова Тетяна Василівна, суддя, Господарський суд Чернігівської області. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного адміністрування». Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада К 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, 

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, тел. (0567) 45-55-96). Науковий керівник: 

Негодченко Вадим Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін Дніпровського гуманітарного університету. Офіційні 

опоненти: Тильчик Ольга Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної 

служби України; Пухтецька Алла Альбертівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
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кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

 

Дудін Віталій Миколайович, провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та 

пресою відділу комунікації Державного центру зайнятості. Назва дисертації: «Диференціація 

правового регулювання трудових відносин в Україні та державах ЄС». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.05 – трудове право, право соціальне забезпечення. Спецрада К 11.737.02 

Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Кожушко Світлана 

Іванівна, кандидат наук, доцент, доцент кафедри державно-правових та галузевих дисциплін, 

Київський університет права Національної академії наук України. Офіційні опоненти: 

Венедіктов Сергій Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Байрак Дарія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Криворізького національного університету. 

 

 

Жидков Валерій Леонідович, детектив Національного бюро Першого відділу 

детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного 

антикорупційного бюро України. Назва дисертації «Кримінально-процесуальна діяльність 

детектива Національного антикорупційного бюро України». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність. Спецрада Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх справ, МВС України 

(03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Цуцкірідзе 

Максим Сергійович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, начальник 

Головного слідчого управління Національної поліції України. Офіційні опоненти: Фаринник 

Василь Іванович, доктор юридичних наук, доцент, старший партнер адвокатського 

об’єднання «Татаров Фаринник Головко»; Мірковець Дмитро Михайлович, кандидат 

юридичних наук, доцент, заступник начальника відділу управління розслідування 

корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України. 

 

 

Здреник Іванна Василівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Працівник 

правоохоронного органу як суб’єкт злочину за кримінальним правом України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

Спецрада К 35.725.02 Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України 

(79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 255-39-49). Науковий керівник: Созанський 

Тарас Іванович, доцент, кандидат юридичних наук, перший проректор Львівського 

державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Савінова Наталія 

Олександрівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, декан факультету 

морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія»; 

Плисюк Наталія Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова. 

 

 

Коваль Микола Васильович, юрисконсульт, ТОВ «Юридична фірма «Юридична 

фірма «Юхман і партнери». Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади 
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функціонування митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада Д 17.051.07. Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). Науковий керівник: Губанова Тамара 

Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, директор 

Фінансово-правового коледжу. Офіційні опоненти: Доненко Валерій Вікторович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та митного права Університету 

митної справи та фінансів; Левченко Світлана Григорівна, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник відділу економіко-правових досліджень Причорноморського 

науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 

 

 

Кравченко Ілля Миколайович, викладач кафедри загально-правових дисциплін 

юридичного факультету, Дніпровський гуманітарний університет. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади взаємодії адміністративних судів з органами публічної 

влади та громадськістю в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 08.893.03 Університету 

митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, тел. 

(056)745-55-96). Науковий керівник: Макушев Петро Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, декан юридичного факультету Дніпровського гуманітарного університету. 

Офіційні опоненти: Стеценко Валентина Юріївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Блінова Ганна Олександрівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності Дніпровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Кухта Михайло Михайлович, аспірант кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет. Назва дисертації: «Конституційно-правові засади формування корпусу 

професійних суддів: порівняльно-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, 

вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий керівник: Петрецька Наталія Іванівна, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: 

Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. 

Ю. Федьковича; Ланкевич Андрій Зіновійович, кандидат юридичних наук, доцент, 

Львівський окружний адміністративний суд, голова суду. 

 

 

Лавренюк Олег Юрійович, юрист ФОП Пилипенко Г. В. Назва дисертації: «Цивільно-

правове регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері спорту». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. Спецрада Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету МОН 

України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33; тел. (048) 715-38-28). Науковий 

керівник: Кізлова Олена Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України, завідувач кафедри цивільного та господарського права і процесу Міжнародного 
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гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Харитонова Олена Іванівна, доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрНУ, завідувач кафедри права 

інтелектуальної власності і корпоративного права Національного університету «Одеська 

юридична академія»; Макода Володимир Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

Мосейко Анжела Геннадіївна, викладач кафедри загально-правових дисциплін, 

Дніпровський гуманітарний університет. Назва дисертації: «Публічне адміністрування в сфері 

національної безпеки України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 17.051.07. Запорізького 

національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 220-97-48). 

Науковий керівник: Негодченко Вадим Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпровського гуманітарного 

університету. Офіційні опоненти: Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних наук, 

професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя Касаційного адміністративного суду у 

складі Верховного Суду; Пухтецька Алла Альбертівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

 

Нечипорук Ганна Юріївна, здобувач кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет, асистент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». Назва дисертації: «Конституційне право на 

звернення до Європейського Суду з прав людини та механізм реалізації права на виконання 

його рішень». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). 

Науковий керівник: Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: Дешко Людмила 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного публічного 

права Київського національного торгівельно-економічного університету; Медвідь Андрій 

Богданович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держав і права 

юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету. 

 

Ніколайчук Григорій Анатолійович, начальник Першого слідчого відділу слідчого 

управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті 

Львові. Назва дисертації: «Повноваження прокурора та їх реалізація у судовому провадженні». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада – Д 35.051.03 Львівського 

національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 

т. (032) 2603402). Науковий керівник: Луцик Василь Васильович, кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Гловюк Ірина Василівна, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри кримінального процесу Національного 

університету «Одеська юридична академія»; Крушинський Сергій Антонович, кандидат 
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юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

Сухарєва Анна Олександрівна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, 

Одеський державний університет внутрішніх справ. Назва дисертації: «Посвідчення заповіту 

посадовою, службовою особою». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 58.082.04 

Тернопільського національного економічного університету (46009, м. Тернопіль, вул. 

Львівська, 11, тел./факс: (0352) 47-50-51). Науковий керівник: Маковій Віктор Петрович, 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Одеського державного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Теремецький 

Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і 

процесу Тернопільського національного економічного університету; Петровський Андрій 

Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і 

процесу Національної академії внутрішніх справ. 

 

 

Ковальський Михайло Миколайович,  юрисконсульт ТЗоВ «Катран-М», м. Львів.  

Назва дисертації: “Цивільно-правове регулювання надання медичних послуг у сфері 

трансплантації анатомічних матеріалів”. Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 20.149.01 

Приватного вищого навчального закладу Університет Короля Данила (76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, тел. (0342) 77-18-45. Науковий керівник: Кармаза 

Олександра Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, член Центральної виборчої 

комісії. Офіційні опоненти: Булеца Сібілла Богданівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету; 

Вівчарук Діана Павлівна, кандидат юридичних наук, викладач Івано-Франківського 

фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені С. Граната.  

 

 

Пічко Роман Сергійович, молодший науковий співробітник Придніпровського центру 

Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України.  Назва дисертації: 

«Страхування як механізм забезпечення охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної 

власності».  Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада  Д 26.001.06 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка МОН України (01601,  м. Київ, вул. Володимирська, 64; 

тел. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Булат Євгенія Анатоліївна, доктор юридичних 

наук,  професор кафедри цивільного, трудового і господарського права Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Кодинець Анатолій 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор кафедри інтелектуальної власності 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  Міловська Надія 

Василівна,  кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу 

проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.  

 

 

Пінкевич Наталія Сергіївна, суддя Києво-Святошинського районного суду Київської 

області. Назва дисертації: «Адміністративно-правове регулювання у сфері поводження з 
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відходами в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.732.01 Державного науково-

дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України (01011, м. Київ-11, пров. Євгена 

Гуцала, 4а, тел. (044)254-95-25). Науковий керівник: Будзинський Микола Петрович, 

кандидат юридичних наук, т.в.о. заступника директора Державного науково-дослідного 

інституту Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні опоненти: Дрозд Олексій 

Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури 

Національної академії внутрішніх справ України; Коллер Юрій Сергійович, кандидат 

юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з правових питань 

ТОВ «Актив Моторс». 

 

 

Жванко Юрій Петрович, науковий співробітник відділу озброєння лабораторії 

сертифікації ручної та вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту Державного 

науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України у сфері дозвільної 

системи в умовах особливих правових режимів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.732.01 

Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України (01011, 

м. Київ-11, пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. (044)254-95-25). Науковий керівник: Коллер Юрій 

Сергійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора 

з правових питань ТОВ «Актив Моторс». Офіційні опоненти: Мосьондз Сергій 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної та наукової 

роботи ПВНЗ «Університет сучасних знань»; Братель Сергій Григорович, кандидат 

юридичних наук, доцент, професор кафедри поліцейського права Національної академії 

внутрішніх справ. 

 

 

Азарова Анна Андріївна, юрист відділу оподаткування ТОВ «Група Центр Плюс». 

Назва дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання завідомо неправдивим 

повідомленням про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, МВС 

України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: 

Левченко Юрій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Головкін Богдан Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Дьордяй Володимир Іванович, кандидат 

юридичних наук, заступник начальника управління – начальник відділу інспекції з особового 

складу Управління кадрового забезпечення ГУНП в Закарпатській області. 

 

 

Жмудінський Василь Петрович, начальник юридичного відділу ТОВ «Фінансово-

Консалтингова компанія «Авангард ЛТД». Назва дисертації: «Організаційно-правове 

забезпечення оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, 

м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Андрущенко Ігор 

Григорович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансового права та 
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фіскального адміністрування Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Чубенко Антон Григорович, доктор юридичних наук, професор, директор Академії 

фінансового моніторингу; Микитюк Анатолій Анатолійович, кандидат юридичних наук, 

заступник начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом 

Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області. 

 

 

Іванов Олександр Володимирович, старший детектив Національного бюро Другого 

відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів 

Національного антикорупційного бюро України. Назва дисертації: «Адміністративно-

правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, 

м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Соболь Євген 

Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін та адміністративного права Центральноураїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. Офіційні опоненти: Шатрава Сергій 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії 

з проблем забезпечення діяльності поліції Харківського національного університету 

внутрішніх справ; Плугатар Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, учений секретар секретаріату Вченої ради Державного науково-

дослідного інституту МВС України. 

 

 

Костюшко Олег Петрович, директор ТОВ «ЕН ГРАНД». Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на участь в охороні 

публічної безпеки і порядку». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії 

внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). 

Науковий керівник: Братель Сергій Григорович, кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Кобзар Олександр Федорович, доктор юридичних наук, доцент, начальник 

кафедри забезпечення державної безпеки Київського факультету Національної академії 

Національної гвардії України; Кобко Євген Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, 

помічник Голови 1-ого відділу Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної 

поліції України. 

 

 

Моткова Ольга Дем’янівна, старший викладач кафедри прав людини, міжнародного та 

європейського права Академії адвокатури України. Назва дисертації – «Пряма дія норм 

Конституції України у сферах реалізації та захисту прав людини: питання теорії та практики». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада 

К 64.051.31 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, 

майдан Свободи, 6; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, 

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства 

Верховної Ради України. Офіційні  опоненти: Бєлов Дмитро Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства Ужгородського національного університету; Воронов Марк Миколайович, 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і муніципального 

права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
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Таран Наталія Григорівна, суддя Деснянського районного суду міста Києва. Назва 

дисертації: «Суб’єкт злочину у кримінальному праві України: теоретичні та прикладні 

аспекти». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, 

МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: 

Мозоль Станіслав Анатолійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 

доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Савченко Андрій Володимирович, доктор юридичних 

наук, професор, начальник контрольного відділу Департаменту організаційно-аналітичного 

забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України; Лащук Єфрем 

Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, директор з політико-правових питань 

Асоціації «Інформаційні технології України». 

 

 

Чаламбієва Маріям Рзаївна, асистент кафедри права Національного аерокосмічного 

університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Назва дисертації – 

«Конституційно-правовий статус електронних засобів масової інформації». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Спецрада К 64.051.31 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан 

Свободи, 6; тел. (057) 705-24-99). Науковий керівник: Марчук Микола Іванович, кандидат 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і міжнародного права 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Серьогіна 

Світлана Григорівна, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного 

інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії 

правових наук України; Григоренко Євген Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна. 

 

 

Щадило Олег Ігорович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Аксіологія феномену 

свободи у трансформаційних суспільствах». Шифр та назва спеціальності – 12.00.12 – 

філософія права. Спецрада Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» 

(79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник: Гарасимів 

Тарас Зеновійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії, історії та 

філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Бобровник 

Світлана Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та 

держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Муринець Наталія 

Ярославівна, кандидат юридичних наук, старший інспектор сектору охорони публічного 

порядку превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській 

області. 

 

 

Юрійчук Олена Орестівна, фахівець кафедри теорії, історії та філософії права 

Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти, Національний 

університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Правовий мультикультуралізм: 

аксіологічний вимір». Шифр та назва спеціальності – 12.00.12 – філософія права. Спецрада 
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Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів-13, 

вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 237-49-93). Науковий керівник: Романова Альона Сергіївна, 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії, історії та філософії права 

Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Омельчук Олег Миколайович, 

доктор юридичних наук, професор,  ректор Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова; Івануса Зоряна Зенонівна, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник відділу організації наукової роботи Львівського державного 

університету внутрішніх справ. 

 

Яровий Кирило Васильович, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури Національної 

академії внутрішніх справ. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади взаємодії 

Національної поліції України з суб’єктами публічної адміністрації у зоні проведення 

антитерористичної операції». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії 

внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). 

Науковий керівник: Пастух Ігор Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ. 

Офіційні опоненти: Безпалова Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного 

університету внутрішніх справ; Кисіль Людмила Євгенівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та 

адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

 

 

Поличко Тетяна Вікторівна, аспірант кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет. Назва дисертації: «Верховенство конституційних норм у національній системі 

права: порівняльно-аналітичне дослідження». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. 

Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). Науковий керівник: Бисага Юрій Михайлович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: 

Мішина Наталія Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»; Різник 

Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного 

права Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

Попков Павло Олександрович, юрисконсульт ТОВ «Юридична компанія «Версус». 

Назва дисертації: «Мирова угода в господарському процесі». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Спецрада К 11.737.02 

Донецького юридичного інституту МВС України (50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). Науковий керівник: Ніколенко Людмила 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри юридичних дисциплін 

факультету №2 Донецького юридичного інституту МВС України. Офіційні опоненти: 

Степанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені 
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І.І. Мечникова; Бутирська Ірина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

 

Раневич Орест Юрійович, асистент кафедри соціального права Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Конституційні засади 

права соціального забезпечення». Шифр та назва спеціальності – 12.00.05 – трудове право; 

право соціального забезпечення. Спецрада – Д 35.051.03 Львівського національного 

університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 2603402). 

Науковий керівник: Пилипенко Пилип Данилович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Офіційні опоненти: Шумило Михайло Миколайович, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, заступник керівника департаменту аналітичної та правової 

роботи Верховного Суду – начальник правового управління (IV) Верховного суду, м. Київ; 

Якушев Ігор Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-

правових дисциплін Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. 

Луцьк. 

 

Романюк Христина Ігорівна, помічник судді Франківського районного суду м. 

Львова. Назва дисертації: «Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. Спецрада К 35.725.02 Львівського державного університету внутрішніх 

справ МВС України (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. (032) 255-39-49). Науковий 

керівник: Телефанко Богдан Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх 

справ. Офіційні опоненти: Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка; Балабанова Дар’я Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія». 

 

 

Самойлович Артур Андрійович, старший викладач кафедри публічно-правових 

дисциплін, Білоцерківський національний аграрний університет. Назва дисертації: 

«Кваліфікація корупційних правопорушень: адміністративно-правовий аспект». Шифр та 

назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Спецрада К 08.893.03 Університету митної справи та фінансів (49000, м. 

Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, 056745-55-96). Науковий керівник: Нікітенко 

Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічно-

правових дисциплін Білоцерківського національного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Предместніков Олег Гарійович, доктор юридичних наук, доцент, перший 

заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області; 

Комісаров Сергій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, проректор 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Станкович Михайло Іванович, адвокат адвокатського бюро «Михайла Станковича». 

Назва дисертації: «Межі доказування у кримінальному провадженні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
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оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 26.007.05 Національної академії внутрішніх 

справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий 

керівник: Рожнова Вікторія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Кучинська Оксана Петрівна, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Бояров Віктор Іванович, 

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Академії адвокатури України. 

 

 

Тимофіїв Роман Михайлович, радник генерального директора ПрАТ «Львіворгрес». 

Назва дисертації: «Роботодавець як суб’єкт соціального захисту працівників». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Спецрада – Д 

35.051.03 Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. 

Університетська, 1; тел. (032) 2603402). Науковий керівник: Синчук Світлана Миколаївна, 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри соціального права Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Волинець Владислав 

Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та 

права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Мокрицька Наталія Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ. 

 

Турецька Яна Павлівна, аспірант кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет. 

Назва дисертації: «Конституційно-процесуальний статус біженця як вид правового статусу 

іноземця». Шифр та назва спеціальності – 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

право. Спецрада – Д 61.051.07 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет» (88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46; т. (03122) 3-33-41). 

Науковий керівник: Петрецька Наталія Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». Офіційні опоненти: Мішина Наталія Вікторівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська 

юридична академія»; Медвідь Андрій Богданович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії держав і права юридичного факультету Львівського торговельно-

економічного університету. 

 

Шабаровський Богдан Володимирович, юрист Адвокатського об’єднання «Гвоздій 

та Оберкович». Назва дисертації: «Перевірка доказів у кримінальному процесі України». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада – Д 35.051.03 Львівського 

національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; 

тел. (032) 2603402). Науковий керівник: Попелюшко Василь Олександрович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 

Національного університету «Острозька академія». Офіційні опоненти: Шумило Микола 

Єгорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Бобечко Назар Ростиславович, доктор 
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юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Ющенко Тетяна Василівна, адвокат, Адвокатське об’єднання «Саєнко, Харенко». 

Назва дисертації: «Процесуальна правосуб’єктність органів місцевого самоврядування в 

адміністративному судочинстві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 08.893.03 

Університету митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 

2/4, 056745-55-96). Науковий керівник: Негодченко Вадим Олександрович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпровського 

гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Петков Сергій Валерійович, доктор 

юридичних наук, перший проректор з науково-педагогічної роботи Університету імені 

Альфреда Нобеля; Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної 

фіскальної служби України. 

 

 

Любченко Володимир Іванович, завідувач Полтавського відділення Харківського 

науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства 

юстиції України. Назва дисертації: «Початкова (досудова) форма обвинувачення, яка 

реалізується у досудовому розслідуванні: зміст, суб’єкти і порядок реалізації». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01 Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (61177, 

м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). Науковий керівник: Даньшин Максим 

Валерійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної 

безпеки та правової роботи Військово-юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Глинська Наталія Валеріївна, 

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дослідження 

проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; Янович Юрій 

Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових 

дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

 

 

Маліков Сергій Костянтинович, завідувач лабораторії Харківського науково-

дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції 

України. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади здійснення контролю та нагляду 

у сфері містобудівної діяльності». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 64.896.01 Харківського 

науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства 

юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). Науковий 

керівник: Попович Євген Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист 

України, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту 

судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. Офіційні 

опоненти: Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ; Гришина Наталія Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
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кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 

Осінська Ольга Миколаївна, державний експерт експертної групи з правової освіти 

Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства 

юстиції України. Назва дисертації: «Потерпілий як суб’єкт кримінальних процесуальних 

правовідносин». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01 

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 

Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-12-20). 

Науковий керівник: Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, 

заслужений юрист України, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського 

національного економічного університету. Офіційні опоненти: Пиріг Ігор Володимирович, 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Ховпун Олексій 

Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права, 

процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму. 

 

Чесакова Мирослава Сергіївна, викладач кафедри управління безпекою, 

правоохоронної та антикорупційної діяльності Приватного акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Назва дисертації: 

«Протидія розслідуванню злочинів та шляхи її подолання на стадії досудового розслідування». 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада К 64.896.01 Харківського науково-

дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції 

України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а; тел. (057) 372-20-01). Науковий керівник: 

Стратонов Василь Миколайович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України, професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету. 

Офіційні опоненти: Щербаковський Михайло Григорович, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології Харківського 

національного університету внутрішніх справ; Теремецький Владислав Іванович, доктор 

юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри цивільного права і 

процесу Тернопільського національного економічного університету. 

 

 

 

Поливана Аліна Сергіївна, викладач хімії Вінницького коледжу будівництва та 

архітектури Київського національного університету будівництва та архітектури. Назва 

дисертації: «Формування громадянської культури майбутніх учителів (60-ті роки ХХ – 

початок ХХІ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01-загальна педагогіка та історія 

педагогіки. Спецрада Д 05.053.01 Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського МОН України (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32; тел.(0432) 

276045). Науковий керівник: Давидюк Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та професійної освіти  Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Офіційні опоненти: Лавріненко Олександр 

Андрійович,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики 

педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України; Пріма Дмитро Анатолійович, кандидат 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи 

Східноєвропейського національного університету. 

 

 

Попович Вікторія Іванівна, викладач циклової комісії філологічних дисциплін 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Мукачівський аграрний коледж». Назва дисертації: «Формування мовленнєвої 

культури майбутніх фахівців з туристичного обслуговування у професійній підготовці». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада 

Д 70.052.05 Хмельницького національного університету (29016, м. Хмельницький, 

вул. Інститутська, 11; тел.: (0382) 72-87-04). Науковий керівник: Кручек Вікторія 

Аркадіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного 

професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Офіційні 

опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; 

Мартинюк Олена Володимирівна, доцент, доцент кафедри практики іноземної мови та 

методики викладання Хмельницького національного університету. 

 

 

Богомолова Наталія Миколаївна, методист регіонального науково-методичного 

центру «Освіта та громадянське суспільство» Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Назва дисертації: «Формування рис громадянськості у 

старшокласників в умовах полікультурного регіону». Шифр та назва спеціальності – 13.00.07 

– теорія і методика виховання. Спецрада Д 26.454.01. Інституту проблем виховання НАПН 

України (04060, м Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044)4406090). Науковий керівник: 

Вербицька Поліна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Сойчук Руслана Леонідівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного 

гуманітарного університету; Ломакіна Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти, доцент кафедри історії, 

суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Семенюк Антон Юрійович, викладач, Приватний вищий навчальний заклад «Одеський 

коледж комп’ютерних технологій «СЕРВЕР»». Назва дисертації: «Формування художньої 

культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 41.053.01 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; 

тел. (048)723-40-98). Науковий керівник – Курлянд Зінаїда Наумівна, доктор педагогічних 

наук, професор, професор кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Офіційні опоненти: 

Оршанський Леонід Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка; Томашевський Володимир Володимирович – кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну 

Криворізького державного педагогічного університету. 

 

 

 

 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97,_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97,_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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Реброва Ганна Олександрівна, аспірант кафедри педагогіки, Державний заклад 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Назва дисертації: «Формування економічної культури майбутніх учителів гуманітарних 

спеціальностей засобами акмеологічних технологій». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 41.053.01 Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН 

України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048)723-40-98). Науковий 

керівник – Курлянд Зінаїда Наумівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». Офіційні опоненти: Гладкова Валентина Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління Державного закладу 

«Київський університет імені Бориса Грінченка»; Очеретна Ольга Юріївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови №2 Національного університету 

«Одеська морська академія».  

 

 

Щекотиліна Наталя Федорівна, викладач кафедри фізичного виховання, Державний 

заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до індивідуальної роботи з учнями в умовах інклюзії». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 41.053.01 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» МОН України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; 

тел. (048)723-40-98). Науковий керівник – Галіцан Ольга Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Офіційні опоненти: Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, декан 

педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Малік 

Марина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, начальник управління Державної служби 

якості освіти в Одеській області.  

 

 

Остапенко Людмила Вікторівна, аспірантка кафедри педагогіки й менеджменту 

освіти, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради. Назва дисертації: «Правове виховання учнівської молоді в умовах 

родинно-шкільного простору в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 58.053.01 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). Науковий керівник: 

Жорова Ірина Ярославівна, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти». Офіційні опоненти: Кузьменко Юлія Василівна, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу Херсонського факультету Одеського державного університету 

внутрішніх справ; Кухта Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». 
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Рубель Ірина Сергіївна, старший викладач малюнка, живопису та композиції 

комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча художня школа імені К. Костанді 

м. Одеси». Назва дисертації: «Формування візуальної культури майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва в процесі професійної підготовки». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 41.053.01 Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН 

України (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел. (048)723-40-98). Науковий 

керівник – Осипова Тетяна Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». Офіційні опоненти: Гузій Наталя Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та консультативної психології 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Шикирінська Оксана 

Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін 

дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського.  

 

 

Федорова Наталія  Володимирівна, старший викладач кафедри педагогіки і 

психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І., Рівненський державний 

гуманітарний університет. Назва дисертації: «Формування гуманістичної педагогічної позиції 

майбутніх логопедів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.03 – корекційна педагогіка. 

Спецрада Д 26.450.01 Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка 

Національної академії педагогічних наук України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9; тел. 

(044) 440-42-92). Науковий керівник: Дичківська Ілона Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені 

проф. Поніманської Т.І. Рівненського державного гуманітарного університету. Офіційні 

опоненти: Таранченко Оксана Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху 

Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Бабич 

Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

Золотовська Вікторія Сергіївна, аспірантка кафедри педагогіки й менеджменту 

освіти, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради. Назва дисертації: «Тенденції вивчення іноземних мов у вищих 

навчальних закладах морського профілю (70-і роки ХХ – початок ХХІ століття»). Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 

58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-58-80). Науковий 

керівник: Зубко Анатолій Миколайович, кандидат педагогічних наук, професор, ректор 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Офіційні опоненти: Герганов Леонід 

Дмитрович, доктор педагогічних наук, доцент, заступник начальника відокремленого 

підрозділу «Учбовий центр», ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»; Трибулькевич 

Катерина Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 
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Кашуб’як Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри теорії і методики 

початкової освіти, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Назва 

дисертації: «Розвиток критичного мислення учнів початкової школи у процесі навчання 

математики». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(математика). Спецрада Д 73.053.02 Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 81; тел. (0472)35-44-63). Науковий 

керівник: Лякішева Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, декан 

факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Матяш Ольга Іванівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри алгебри і методики навчання математики 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Сілков 

Валерій Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан педагогічного факультету 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

 

Терлецька Любов Миколаївна, викладач кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, Київський університет імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: «Педагогічні 

умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга половина ХХ 

століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Спецрада – Д 26.452.01 Інституту педагогіки НАПН України (04053, м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 52-д; тел. (044)481-37-71). Науковий керівник – Марушкевич Алла Адамівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Гупан Нестор Миколайович, 

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України; Пасічник Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету. 

 

 

Шугай Яна Максимівна, викладач кафедри педагогіки та методик навчання 

Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради. Назва дисертації: «Розвиток початкової освіти у 

вітчизняній педагогічній теорії і практиці (1932 – 1958 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 58.053.01 Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, 

вул. Максима Кривоноса, 2; тел. (0352) 43-60-02). Науковий керівник: Слюсаренко Ніна 

Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту імені професора Є. Петухова Херсонського державного 

університету. Офіційні опоненти: Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Чижик Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри охорони здоров’я 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика». 

 

 

Гінжул Ігор Васильович, заступник директора департаменту – начальник управління 

координації реформ, Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації. Назва дисертації: «Оптимізація лікування генералізованого пародонтиту у 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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жінок з раком молочної залози після проведення антинеопластичної хіміотерапії». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 41.563.01 Державної установи 

«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. 

Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий керівник: Шнайдер Станіслав 

Аркадійович, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України». Офіційні опоненти: Куцевляк 

Валентина Федорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної 

стоматології, щелепно-лицевої хірургії та стоматології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти; Лучинський Михайло Антонович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного 

університету ім. І.Я. Горбачевського. 

 

Кленовська Світлана Володимирівна, асистент кафедри загальної стоматології, 

завідувач стоматологічного відділення Університетської клініки, Одеський національний 

медичний університет. Назва дисертації: «Діагностика та лікування кандидозу слизової 

оболонки порожнини рота в осіб з цукровим діабетом типу 1». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 41.563.01 Державної установи «Інститут стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 

728-24-60). Науковий керівник: Шнайдер Станіслав Аркадійович, доктор медичних наук, 

професор, директор Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМН України», м. Одеса. Офіційні опоненти: Борисенко Анатолій Васильович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Скрипников Петро Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-

стоматологів Вищого державного навчального закладу України «Українська медична 

стоматологічна академія», м. Полтава. 

 

 

Моргун Андрій Степанович, лікар-хірург Хмельницька міська лікарня. Назва 

дисертації: «Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на результати хірургічного лікування 

гострого панкреатиту». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада – Д 

05.600.01 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (21018, м. 

Вінниця, вул. Пирогова, 56; тел. (0432) 57-03-60). Науковий керівник:  Суходоля Анатолій 

Іванович,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії факультету 

післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

Офіційні опоненти: Полянський Ігор Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри хірургії №1 ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; 

Хомяк Ігор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник 

відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток ДУ 

«Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова». 

 

 

Козлова Олена  Ігорівна, лікар гематолог дитячий, відділення гематології та 

інтенсивної хіміотерапії комунального некомерційного підприємства Львівської обласної 

ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр». Назва дисертації: 

«Оптимізація діагностики і лікування негоджкінських лімфом у дітей».  Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.31 – гематологія та трансфузіологія. Спецрада  Д 26.612.01  Державної 

установи «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» (04060, м. Київ, вул. М. 

Берлинського, 12; тел. (044) 467-06-14). Науковий керівник: Логінський Володимир 
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Євстахович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи  

Державної установи «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України». 

Офіційні опоненти: Бруслова Катерина Михайлівна, доктор медичних наук, професор, 

керівник відділення радіаційної гематології дитячого віку Інституту клінічної радіології 

Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України»; Глузман 

Данило Фішелевич, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу онкогематології  

Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 

України. 

 

Ляхович Оксана Дмитрівна, асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної 

фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет». Назва дисертації – «Клінічні та патогенетичні особливості перебігу 

неалкогольного стеатогепатиту та остеоартрозу у хворих на ожиріння, шляхи патогенетичної 

корекції». Шифр та назва спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 58.601.02 

Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ 

України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: 

Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». Офіційні опоненти: Андрейчин Сергій 

Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; Радченко Олена Мирославівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького.  

 

 

 

Ліхіцький Олексій Олексійович, асистент кафедри хірургії №2 з курсом «Основи 

стоматології», Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. Назва 

дисертації: «Застосування кріконсервованої тканини плаценти для корекції процесів 

репаративного остеогенезу нижньої щелепи при ангулярному переломі на тлі остеопорозу 

(експериментальне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.01.35 – кріомедицина. 

Спецрада Д 64.242.01 Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (61015, м. 

Харків, вул. Переяславська, 23; тел. (057) 373-41-43). Науковий керівник: Гольцев Анатолій 

Миколайович, академік НАН України, доктор медичних наук, професор, директор Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Офіційні опоненти: Шепітько 

Володимир Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології, 

цитології та ембріології ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 

України; Соколова Ірина Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

стоматології Харківського національного медичного університету. 

 

 

Тітова Юлія Олександрівна, лікар-ендокринолог консультативної поліклініки 

Державної установи "Інститут проблем ендокринної патології  

ім. В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України". Назва дисертації: 

«Остеопороз у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки: 

оптимізація діагностики та обґрунтування лікування». Шифр та назва спеціальності – 14.01.14 

– ендокринологія. Спецрада Д 64.564.01  Державна установа "Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України" (61002, 

 

 

 



18.11.2019 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

58 
 

м. Харків, вул. Алчевських,10; тел. (057)700-41-09). Науковий керівник: Кравчун Нонна 

Олександрівна, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Державної установи "Інститут проблем ендокринної патології  

ім. В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України". Офіційні опоненти: 

Гончарова Ольга Аркадіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

ендокринології та дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України; Турчина Світлана Ігорівна, доктор медичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділення ендокринології Державної установи «Інститут охорони 

дітей та підлітків Національної академії медичних наук України».  

 

Токарєва Наталія Михайлівна, асистент кафедри педіатрії 1 та медичної генетики 

Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". Назва дисертації: 

“Особливості мукозального захисту при гострих бронхітах у дітей”. Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. Спецрада Д 26.553.01 Державної установи "Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової НАМН України" (04050 

м.Київ, вул.П.Майбороди 8, тел. 483-90-56). Науковий керівник: Абатуров Олександр 

Євгенійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної 

генетики Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". Офіційні 

опоненти: Бекетова Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної 

освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; Речкіна Олена Олександрівна, доктор медичних 

наук, завідувач відділення дитячої пульмонології та алергології Державної установи 

"Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України".  

 

 

Максимець Тетяна Андріївна, асистент кафедри терапії № 1 та медичної діагностики 

факультету післядипломної освіти, Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького. Назва дисертації: «Клініко-патогенетичні аспекти застосування статинів 

у пацієнтів з ішемічною хврорбою серця та коморбідним ожирінням». Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.02 – внутрішні хвороби. Спецрада Д 58.601.02 Тернопільського 

національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. 

Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Скляров Євген Якович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії № 1 та медичної діагностики 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. Офіційні опоненти: Бабінець Лілія Степанівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-

сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України; Федів Олександр Іванович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». 

 

Квач Микола Дмитрович,  лікар уролог ТОВ «Гармонія краси» МОЗ України. Назва 

дисертації:  «Підвищення ефективності діагностики та лікування порушень сексуальної 

функції у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози». Шифр та назва 

спеціальності  – 14.01.06 – урологія. Спецрада  Д 26.615.01 державної установи «Інститут 

урології  НАМН України» (04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9а; тел.486-67-31). Науковий 

керівник:  Гурженко Юрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу сексопатології та андрології державної установи «Інститут 

урології  НАМН України». Офіційні опоненти: Саричев Леонід Петрович, доктор медичних 
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наук, професор, завідувач кафедри  урології з судовою медициною Вищого державного 

наукового закладу «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України; Головко 

Сергій Вікторович, доктор медичних наук, професор, начальник клініки урології 

Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний 

госпіталь» МО України. 

 

 

Раус Ірина Володимирівна, дитячий інфекціоніст амбулаторно-поліклінічного 

відділення Київського міського центру профлактики та боротьби зі СНІДом, Київська міська 

клінічна лікарня №5. Назва дисертації: «Удосконалення схем вакцинації ВІЛ-інфікованих 

дітей, що отримують антиретровірусну терапію». Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – 

педіатрія. Спецрада Д 26.003.04 Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка 13; тел. (044) 234-40-62). 

Науковий керівник: Волоха Алла Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Офіційні опоненти: Задорожна Вікторія Іванівна, 

член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор ДУ "Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України"; Маврутенков 

Віктор Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри інфекційних 

хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України». 

 

Сопко Олександр Олександрович, завідувач терапевтичного стаціонару з 

інфарктними ліжками центру стаціонарної допомоги, лікар-кардіолог Державної наукової 

установи «Науково практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного 

управління справами. Назва дисертації: «Діагностичне, прогностичне значення дисфункції 

нирок у хворих на гострий інфаркт міокарда та можливості її корекції». Шифр та назва 

спеціальності - 14.01.11 – кардіологія. Спецрада Д 26.616.01 ДУ «Національний науковий 

центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України (03151, м Київ, 

вул. Народного Ополчення 5, тел. (044) 2756622). Науковий керівник: Пархоменко 

Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН 

України, завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий 

центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. Офіційні 

опоненти: Нетяженко Василь Захарович, доктор медичних наук, професор, член-

кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 

Національного медичного університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. Скибчик Василь 

Антонович,  доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького МОЗ України. 

 

 

Рибчинський Гордій Олегович, онкохірург відділу патології молочної залози 

Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. 

Назва дисертації: «Обґрунтування тактики лікування післяопераційних рубцевих деформацій 

молочної залози». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – хірургія. Спецрада – Д 26.613.08 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України 

(04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 426-65-88). Науковий керівник: Саволюк 

Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної 

хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 

України. Офіційні опоненти: Олійник Григорій Анатолійович, доктор медичних наук, 
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професор, завідувач кафедри комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Самойленко Геннадій 

Євгенійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії, ендоскопії та 

реконструктивно-відновлювальної хірургії Донецького національного медичного 

університету МОЗ України 

 

Топов Іван Георгійович, лікар-стоматолог консультативно-поліклінічного відділення, 

аспірант без відриву від виробництва, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-

лицевої хірургії НАМН України». Назва дисертації: «Клініко-експериментальне 

обґрунтування профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у підлітків 

з урахуванням особливостей жирового харчування». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 

– стоматологія. Спецрада Д 41.563.01 Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-

лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-

60). Науковий керівник: Шнайдер Станіслав Аркадійович, доктор медичних наук, професор, 

директор Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 

України». Офіційні опоненти: Куцевляк Валентина Федорівна, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та 

стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти; Пиндус Тетяна 

Олексіївна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої стоматології ТзОВ 

«Львівський медичний інститут». 

 

 

Чуєва-Павловська Тетяна Петрівна, здобувач кафедри акушерства та гінекології №1 

Одеського національного медичного університету. Назва дисертації: «Прогнозування та 

профілактика ускладнень пологів у жінок з ендометріоїдною хворобою». Шифр та  назва 

спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 41.600.02 Одеського 

національного медичного університету (65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2, тел. 

(048)716-59-04). Науковий керівник: Гладчук Ігор Зіновійович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного 

медичного університету. Офіційні опоненти: Щербина Микола Олександрович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 Харківського на-

ціонального медичного університету МОЗ України; Голяновський Олег Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України. 

 

 

Шаріпов  Роман  Рінатович, лікар-анестезіолог, Київська міська клінічна лікарня №8. 

Назва дисертації: «Порушення кардіогемодинаміки при фокальній ішемії–реперфузії 

головного мозку та їх корекція». Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна 

фізіологія. Шифр спеціалізованої ради – Д 26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця 

НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел. (044) 256-24-46). Науковий 

керівник: Сагач Вадим Федорович, член-кор. НАНУ, доктор медичних наук, професор, 

завідувач відділом фізіології кровообігу, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 

України. Офіційний опонент: Ткачук Світлана Сергіївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет»; Шатило Валерій Броніславович, доктор медичних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів, 

Інститут геронтології  ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України. 
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Юнкін Ярослав Олегович, асистент кафедри хірургічної стоматології, імплантології 

та пародонтології, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства 

охорони здоров’я України». Назва дисертації: «Профілактика та лікування 

посттравматичного хронічного остеомієліту у хворих з переломами нижньої щелепи». Шифр 

та назва спеціальності: 14.01.22–  стоматологія. Спеціалізована  рада: Д 08.601.04 Державного 

закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 

(49044,    м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел. (0562) 31-22-57). Науковий 

керівник: Гудар’ян Олександр Олександрович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології, Державний заклад 

«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».  Офіційні 

опоненти: Матрос-Таранець Ігор Миколайович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри щелепно-лицевої хірургії і стоматології, «Українська військово-медична 

академія» МО України; Гулюк Анатолій Георгійович, доктор медичних наук, професор 

завідувач кафедри хірургічної стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти, Державний вищий навчальний заклад України «Одеський національний медичний 

університет» МОЗ України.  

 

 

 

Білойван Олександр Володимирович, молодший науковий співробітник лабораторії 

генетики мікроорганізмів Національного наукового центру “Інститут експериментальної і 

клінічної ветеринарної медицини” НААН. Назва дисертації: «Філогенетичний аналіз 

виділених в Україні ізолятів Bacilllus anthracis і розроблення тест-системи для виявлення 

генетичного матеріалу збудника сибірки на основі кількісної полімеразної ланцюгової 

реакції». Шифр та назва спеціальності: 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 

інфекційні хвороби та імунологія. Спеціалізованої рада Д 64.359.01. Національного наукового 

центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН (61023, м. 

Харків, вул. Пушкінська, 83; тел. 704-10-90). Науковий керівник: Стегній Борис 

Тимофійович, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, директор 

Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини» НААН. Офіційні опоненти: Наливайко Людмила Іванівна, доктор ветеринарних 

наук, старший науковий співробітник, професор кафедри інфектології, якості та безпеки 

продукції агропромислового комплексу Луганського національного аграрного університету; 

Недосєков Віталій Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри 

епізоотології та організації ветеринарної справи Національного університету біоресурсів та 

природокористування України. 

 

 

Івлева Оксана Вікторівна, асистент кафедри інфектології, якості та безпеки продукції 

агропромислового комплексу Луганського національного аграрного університету. Назва 

дисертації: «Асоційований перебіг метапневмовірусної інфекції птиці та удосконалення її 

лабораторної діагностики». Шифр та назва спеціальності: 16.00.03 – ветеринарна 

мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. Спеціалізованої рада 

Д64.359.01. Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини» НААН (61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83; тел. 704-10-90). 

Науковий керівник: Наливайко Людмила Іванівна, доктор ветеринарних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри інфектології, якості та безпеки продукції 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 
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агропромислового комплексу Луганського національного аграрного університету. Офіційні 

опоненти: Музика Денис Васильович, доктор ветеринарних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу вивчення хвороб птиці Національного наукового центру 

«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН; Ситюк Микола 

Петрович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, заступник директора 

з наукової роботи Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук 

України.  

 

 

Мандигра Світлана Станіславівна, молодший науковий співробітник лабораторії 

«Науково-дослідний навчальний центр діагностики хвороб тварин» Інституту ветеринарної 

медицини НААН. Назва дисертації: «Епізоотологічний моніторинг африканської і класичної 

чуми свиней, розробка молекулярно-генетичного засобу диференційної діагностики їх 

збудників». Шифр та назва спеціальності: 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, 

інфекційні хвороби та імунологія. Спеціалізованої рада Д 64.359.01. Національного наукового 

центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН (61023, м. 

Харків, вул. Пушкінська, 83; тел. 704-10-90). Науковий керівник: Ничик Сергій 

Анатолійович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, директор 

Інституту ветеринарної медицини НААН. Офіційні опоненти: Завгородній Андрій Іванович, 

доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач відділу вивчення 

туберкульозу та бруцельозу Національного наукового центру «Інститут експериментальної і 

клінічної ветеринарної медицини» НААН; Корнієнко Леонід Євгенович, доктор 

ветеринарних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

епізоотологічного моніторингу, оцінки ризику та аналітичної роботи Державного науково-

дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. 

 

 

 

Корусь Олена Павлівна,  старший науковий співробітник Національного музею 

«Київська картинна галерея». Назва дисертації – «Фарфорова пластика України кінця XIX – 

початку XXI століття (тенденції, художні особливості, митці)». Шифр та назва спеціальності 

– 26.00.01 – теорія та історія культури. Спецрада  Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України (01001, м. Київ, вул. 

Грушевського 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник: Кара-Васильєва Тетяна 

Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, завідувач відділу 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Офіційні опоненти: Кротова 

Тетяна Федорівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри художнього моделювання 

костюма Київського національного університету технологій та дизайну МОН України; 

Костюкова Валентина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

художнього текстилю та моделювання костюма Київської державної академії декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука. 

 

 

Русіна Влада Сергіївна, аспірантка Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України. Назва дисертації – «Музичний фольклор 

Слобідської України: композиційні особливості протяжних пісень». Шифр та назва 

спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада  Д 26.227.02 Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН  України (01001, 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 
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м. Київ, вул. Грушевського 4; тел. (044) 278-34-54). Науковий керівник: Єфремова Людмила 

Олександрівна, доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник відділу 

музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України. Офіційні опоненти: Сюта Богдан Омелянович – доктор 

мистецтвознавства, професор, проректор Муніципального закладу вищої освіти «Київська 

академія мистецтв»; Рибак Юрій Петрович –  кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 

проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської національної 

музичної академії ім. М. Лисенка. 

 

 

 

Колярова Анастасія Олегівна, директор ПП «МП «ВИАН». Назва дисертації:  

«Рефлексія тілесного досвіду як засіб само проектування особистості». Шифр та назва 

спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Спецрада Д 26.453.01. 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 

288-33-20). Науковий керівник: Рудницька Світлана Юріївна, доктор психологічних наук, 

доцент, завідувач лабораторії когнітивної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України. Офіційні опоненти: Бацилєва Ольга Валеріївна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології Донецького національного університету імені Василя 

Стуса (м. Вінниця); Кресан Ольга Дмитрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя МОН України. 

 

 

 

Ванченко Людмила Вікторівна, заступник директора ТОВ «ЛАБ-ТЕХНО». Назва 

дисертації: «Особливості психологічного забезпечення системи управління персоналом на 

залізничному транспорті». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи. Спецрада Д 26.453.01 Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий керівник: Філь 

Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, фізична особа-підприємець, 

директор консалтингової компанії «HR Diamond Partners». Офіційні опоненти: Москаленко 

Валентина Володимирівна, доктор філософських наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України; Волеваха Сергій Вікторович, кандидат психологічних наук, доцент, менеджер 

систем якості ОВ «Український науково-дослідний Інститут комп’ютерних технологій».  

 

 

Яковлева Наталія Юріївна, лікар фоніатр, Національна музична академія України 

імені П. І. Чайковського. Назва дисертації: «Психологічні особливості тривожних розладів у 

хворих на отосклероз». Шифр та назва спеціальності – 19.00.04 – медична психологія. 

Спецрада Д 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, 

вул. Паньківська, 2, т. 288-33-20). Науковий керівник: Максименко Сергій Дмитрович, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: Мозгова Галина 

Петрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психосоматики та 

психологічної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

МОН України; Божук Богдан Степанович, кандидат медичних наук, доцент, головний лікар, 

Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» МОЗ України» 

(Одеська обл.)  

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Потапова Світлана Миколаївна, старший лаборант кафедри інформаційних 

технологій та кібербезпеки факультету № 4, Харківський національний університет внутрішніх 

справ, МВС України. Назва дисертації: «Психологічні особливості саморегуляції особистості 

працівника підрозділу превентивної діяльності Національної поліції України». Шифр та назва 

спеціальності – 19.00.06 – юридична психологія. Спецрада – Д 64.700.04 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, МВС України (61080, м. Харків, проспект Льва 

Ландау, 27). Науковий керівник – Землянська Олена Володимирівна, доктор психологічних 

наук, професор, професор кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського 

національного університету внутрішніх справ, МВС України. Офіційні опоненти – Охріменко 

Іван Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ, МВС України; Ларіонов Станіслав 

Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент, начальник кафедри психології та 

педагогіки Національної академії Національної гвардії України, МВС України. 

 

 

Клак Віталій Олександрович, викладач кафедри психології і педагогіки дошкільної 

освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Назва дисертації: «Психологічні особливості розвитку мислення дітей старшого 

дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Шифр та назва 

спеціальності - 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія. Спецрада Д 27.053.04 ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89. Науковий 

керівник: Волженцева Ірина Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна,  

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Терещенко Людмила 

Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці  Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України. 

 

 

Склянська Ольга Вадимівна, заступник директора з навчальної роботи, КЗО 

«Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр» Дніпропетровської обласної 

ради». Назва дисертації: «Формування соціальної взаємодії дітей раннього віку з 

порушеннями розвитку із близьким дорослим». Шифр та назва спеціальності – 19.00.08 – 

спеціальна психологія. Спецрада Д 26.450.02 Інституту спеціальної педагогіки і психології 

імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України (04060, м. Київ, 

вул. М. Берлінського, 9; тел. (044) 440-42-92). Науковий керівник: Компанець Наталія 

Миколаївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу 

інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 

Ярмаченка НАПН України. Офіційні опоненти: Скрипник Тетяна Вікторівна, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка; Березка Софія Вікторівна, кандидат 

психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Донбаського державного 

педагогічного університету. 
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Шипелік Тетяна Вячеславівна, асистент кафедри педіатрії №5, Національний 

медичний університет імені О. О. Богомольця. Назва дисертації: «Психологічні особливості 

становлення особистості підлітків з інтелектуальними порушеннями легкого ступеню». Шифр 

та назва спеціальності – 19.00.08 – спеціальна психологія. Спецрада Д 26.450.02 Інституту 

спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії 

педагогічних наук України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9; тел. (044) 440-42-92). 

Науковий керівник: Супрун Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Соколова Ганна Борисівна, доктор 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського; 

Обухівська Антоніна Григорівна, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної 

роботи НАПН України. 

 

 

 

 

 

Зеленкевич Ліана Павлівна, старший викладач кафедри соціології та соціальної 

роботи Класичного приватного університету. Назва дисертації: «Соціокультурні чинники та 

соціальні ризики децентралізації в сільських громадах (на прикладі Запорізької області)». 

Шифр та назва спеціальності – 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Спецрада Д 

17.127.02 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, 

тел. (061) 228-07-78). Науковий керівник: Катаєв Станіслав Львович, доктор соціологічних 

наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, Класичний приватний 

університет. Офіційні опоненти: Афонін Едуард Андрійович, доктор соціологічних наук, 

професор, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна 

академія державного управління при Президентові України; Шатохін Анатолій 

Миколайович, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціально-

гуманітарних і правових дисциплін, Уманський національний університет садівництва. 

 

 

Кравченко Наталя Юріївна, старший викладач кафедри практичної психології 

Класичного приватного університету. Назва дисертації: «Регіональна специфіка 

організаційної культури в умовах транзитивного українського суспільства  (на прикладі 

Запорізької області)». Шифр та назва спеціальності – 22.00.04 – спеціальні та галузеві 

соціології. Спецрада Д 17.127.02 Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-78). Науковий керівник: Зарицька Валентина 

Василівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології, 

Класичний приватний університет. Офіційні опоненти: Хижняк Лариса Михайлівна, доктор 

соціологічних наук, професор, професор кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; Агарков Олег 

Анатолійович, доктор політичних наук, кандидат соціологічних наук, професор, декан 

факультету соціально-психологічної освіти та управління, Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ. 

 

 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 
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Дем’яненко Олександра Олександрівна, викладач кафедри державної служби, 

публічного адміністрування та політології, Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького. Назва дисертації: «Громадянське суспільство як чинник політичної 

модернізації». Шифр та назва спеціальності – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 

Спецрада Д 26.001.41 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 

України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: 

Цвих Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Горбатенко Володимир Павлович, доктор політичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту 

держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України; Петренко 

Катерина Миколаївна, кандидат політичних наук, директор громадської організації 

«Міжнародна асоціація «Вільна Україна». 

 

 

 

 

 

Ґрін Санія Олександрівна, викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. Назва дисертації: «Фізична 

реабілітація військовослужбовців з наслідками вогнепальних переломів кісток гомілки». 

Шифр та назва спеціальності – 24.00.03 – фізична реабілітація. Спецрада Д 26.829.02 

Національного університету фізичного виховання і спорту України (03150, м. Київ-150, вул. 

Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник: Жарова Ірина Олександрівна, 

доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України. Офіційні 

опоненти: Альошина Алла Іванівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 

завідувач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки; Звіряка Олександр Миколайович, 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри здоров’я, фізичної 

терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного університету імені А. 

С. Макаренка. 

 

 

Керестей Вадим Володимирович, фахівець з фізичної реабілітації, Київська міська 

клінічна лікарня № 8. Назва дисертації: «Комплексна програма фізичної реабілітації осіб з 

гострим порушенням мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді». Шифр та назва 

спеціальності – 24.00.03 – фізична реабілітація. Спецрада Д 26.829.02 Національного 

університету фізичного виховання і спорту України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; 

тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник: Баннікова Римма Олексіївна, кандидат медичних 

наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету 

фізичного виховання і спорту України. Офіційні опоненти: Богдановська Надія Василівна, 

доктор біологiчних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Запорізького 

національного університету; Рокошевська Віра Вікторівна, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Українського 

католицького університету. 

 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 
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Коломієць Тетяна Василівна, викладач кафедри спортивної медицини, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України. Назва дисертації: «Контроль стану 

біогеометричного профілю постави дітей старшого дошкільного віку у процесі фізичної 

реабілітації». Шифр та назва спеціальності – 24.00.03 – фізична реабілітація. Спецрада Д 

26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03150, м. Київ-

150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник: Носова Наталія 

Леонідівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри 

біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і 

спорту України. Офіційні опоненти: Афанасьєв Сергiй Миколайович, доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи 

Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту; Альошина Алла Іванівна, 

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри спортивно-масової 

та туристичної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

 

 

Наконечна Анна Володимирівна, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: 

«Удосконалення фізкультурно-оздоровчих занять пілатесом для жінок другого періоду зрілого 

віку з використанням програм різного цільового спрямування». Шифр та назва спеціальності 

– 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Спецрада Д 35.829.01 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (79007, 

м. Львів, вул. Т . Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник: 

Сосіна Валентина Юріївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури 

імені Івана Боберського. Офіційні опоненти: Андрєєва Олена Валеріївна, доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; Путятіна 

Галина Миколаївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, проректор з 

науково-педагогічної роботи, доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та 

хореографії Харківської державної академії фізичної культури. 

 

 

Передерій Віра Віталіївна, провідний спеціаліст відділу молоді Управління молоді та 

спорту Львівської міської ради. Назва дисертації: «Інноваційні форми олімпійської освіти на 

міжнародному та національному рівнях». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – 

олімпійський і професійний спорт. Спецрада Д 35.829.01 Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 

11; тел. (032) 255-32-01). Науковий керівник: Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної 

культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. 

Офіційні опоненти: Булатова Марія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, в.о. 

директора Навчально-наукового олімпійського інституту, професор кафедри історії та теорії 

олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України; 

Степанюк Світлана Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Херсонського державного 

університету.  

 

 

Рибіна Олена Сергіївна, молодший науковий співробітник відділу клінічної фізіології 

та патології опорно-рухового апарату, ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова 

НАМН України». Назва дисертації: «Фізична реабілітація жінок старших вікових груп з 
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остеопоротичними переломами тіл хребців». Шифр та назва спеціальності – 24.00.03 – фізична 

реабілітація. Спецрада Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту 

України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий керівник: 

Григор’єва Наталія Вікторівна, доктор медичних наук, професор, керівник науково-

організаційного відділу ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України». 

Офіційні опоненти: Афанасьєв Сергiй Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи Придніпровської державної 

академії фізичної культури і спорту; Бакалюк Тетяна Григорівна, доктор медичних наук, 

доцент, доцент кафедри медичної реабілітації Тернопільського державного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського. 

 

 

Федорович Оксана Богданівна, директорка ПП «Центр фізичної реабілітації «Формула 

руху». Назва дисертації: «Фізична реабілітація осіб з ураженням хребта та спинного мозку в 

умовах таборів активної реабілітації в Україні». Шифр та назва спеціальності – 24.00.03 – 

фізична реабілітація. Спецрада Д 35.829.01 Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11; тел. (032) 255-32-01). 

Науковий керівник: Передерій Аліна Володимирівна, доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського. Офіційні опоненти: Андрійчук 

Ольга Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор 

кафедри здоров’я людини та фізичної терапії Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки; Одинець Тетяна Євгенівна, доктор наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабілітації Хортицької національної 

навчально-реабілітаційної академії. 

 

 

 

 

Динник Ірина Петрівна, провідний фахівець відділу конкурсного відбору здобувачів 

вищої освіти Інституту публічного управління та адміністрування, Національна академія 

державного управління при Президентові України. Назва дисертації: «Механізми взаємодії 

держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації». Шифр та назва спеціальності 

– 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 26.142.06 ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, м. Київ, вул. 

Фрометівська, 2; тел.(044)490-95-00). Науковий керівник: Шойко Василь Анатолійович, 

кандидат історичних наук, доцент, заступник начальника інституту – головний інженер 

Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. Офіційні опоненти : Дєгтяр 

Олег Андрійович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова; Мельник Людмила Анатоліївна, кандидат наук 

з державного управління, головний консультант відділу з питань функціонування природно-

заповідного фонду Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду 

Державного управління справами. 

 

 

Гончар Сергій Володимирович, старший інспектор - штурман служби армійської 

авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України  (м. Київ). Назва дисертації: 

« Механізми реалізації державної кадрової політики в Україні на регіональному та 

муніципальному рівнях в умовах децентралізації». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – 

механізми державного управління.  Спецрада Д 38.053.03 Чорноморського національного 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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університету імені Петра Могили (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел.  (0512) 50-

03-33). Науковий керівник: Ємельянов Володимир Михайлович, доктор наук з державного 

управління, професор, директор Інституту державного управління Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. Офіційні опоненти: Івашова Людмила 

Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного 

управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів; Cергієнко 

Лариса Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної 

безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка». 

 

 

Рубан Артем Вікторович, директор, ТОВ “Східний експертний центр”. Назва 

дисертації: “Державне управління у сфері національної безпеки України”. Шифр та назва 

спеціальності ‒ 25.00.05 ‒  державне управління у сфері державної безпеки та охорони 

громадського порядку. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту 

України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: 

Шведун Вікторія Олександрівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету 

цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Радченко Олександр Віталійович, доктор 

наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького; Нікіпєлова Євгенія Миколаївна, кандидат наук з державного управління, 

провідний спеціаліст командування Немишлянського районного військового комісаріату 

міста Харкова. 

 

 

 

Кришталь Дмитро Олександрович, науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки, Черкаський інститут пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля. Назва дисертації: “Механізми державного управління науково-технічним 

потенціалом вищої школи України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми 

державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного 

захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-

91). Науковий керівник: Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного 

управління, професор, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного 

університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Лопушинський Іван 

Петрович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного 

управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету; 

Савченко Ілля Григорович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та публічного управління Харківського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету МОН України.  

 

 

Шевчук Руслан Богданович, начальник Головного управління, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Назва дисертації: “Удосконалення 

економічного механізму державного регулювання в умовах виникнення надзвичайних 

ситуацій”. Шифр та назва спеціальності ‒  25.00.02 ‒  механізми державного управління. 

Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України ДСНС України 

(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: 

Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор,  

начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного 
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захисту України. Офіційні опоненти: Євсюков Олександр Петрович, доктор наук з 

державного управління, доцент, професор кафедри державної служби, управління та навчання 

за міжнародними проектами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту; 

Труш Олександр Олегович, кандидат наук з державного управління, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи Національного технічного університету “Харківський 

політехнічний інститут”.  

 

 

Карлаш Вікторія Вікторівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: “Механізми 

державного регулювання у сфері охорони здоров’я населення України”. Шифр та назва 

спеціальності ‒  25.00.02 ‒  механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 

Національного університету цивільного захисту України ДСНС України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Шведун Вікторія 

Олександрівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету 

цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Долот Володимир Денисович, доктор наук 

з державного управління, доцент кафедри управління та адміністрування Вінницької академії 

неперервної освіти; Кравченко Жанна Дмитрівна, кандидат наук з державного управління, 

заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Комунального некомерційного 

підприємства “Міська студентська лікарня” Харківської міської ради. 

 

 

 

 

 

Савенко Марина Олександрівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Універсалістські засади образу Богородиці в українському мистецтві: історичний та 

метакультурний виміри». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія культури 

(культурологія). Спецрада Д 26.005.02 Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського Міністерства культури України (01001, м. Київ-1, вул. Городецького, 

1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий керівник: Кривошея Тетяна Олександрівна, доктор 

культурології, доцент, завідувач кафедри теорії та історії культури Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Смоліна Ольга Олегівна, 

доктор культурології, професор кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Павліченко Надія 

Валеріївна, кандидат культурології, старший викладач кафедри культурології Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». 

 

 

Малюк Євген Олександрович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Відеогра як 

феномен сучасної медіакультури». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та історія 

культури. Спецрада Д 26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв 

(01601, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36; тел. (044)528-04-41). Науковий керівник: Бровко 

Микола Миколайович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри суспільних 

наук Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: 

Денисюк Жанна Захарівна, доктор культурології, завідувач відділу наукової та редакційно-

видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Трач Юлія 

Василівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук 

Київського національного університету культури і мистецтв. 

 

 

КУЛЬТОРОЛОГІЯ 

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

 

 



18.11.2019 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

71 
 

 

 

 Сокур Олена Леонідівна, молодший науковий співробітник, Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського. Назва дисертації: «Взаємодія бібліотек наукових установ 

Національної академії наук України у формуванні вітчизняного наукового інформаційного 

простору: науково-організаційне забезпечення». Шифр та назва спеціальності – 27.00.03 – 

книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Спецрада Д 26.165.01 Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського (03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 3; тел. (044) 

525-81-04). Науковий керівник: Солоіденко Галина Іванівна, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. Офіційні опоненти: Новальська Тетяна Василівна, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій Київського 

національного університету культури і мистецтв; Мудроха Валентина Олександрівна, 

кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу бібліотекознавства Львівської 

національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 

 

 

 

 

 


