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Пацаган Тарас Миколайович, старший науковий співробітник відділу м’якої 

речовини, Інститут фізики конденсованих систем НАН України. Назва дисертації: 

«Просторово обмежені плини: розвиток теоретичних підходів та комп’ютерне моделювання». 

Шифр та назва спеціальності — 01.04.24 — фізика колоїдних систем. Спецрада Д 35.156.01 

Інституту фізики конденсованих систем НАН України (79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1; 

тел. (032)276-19-78). Науковий консультант: Головко Мирослав Федорович, доктор фізико-

математичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу м’якої речовини 

Інституту фізики конденсованих систем НАН України. Офіційні опоненти: Бакай 

Олександр Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, начальник відділу 

теорії конденсованих середовищ та ядерної матерії Інституту теоретичної фізики ім. І. О. 

Ахієзера ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»; Чалий Олександр Васильович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри медичної і біологічної 

фізики та інформатики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця; 

Ковальчук Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу макрокінетики природних дисперсних систем Інституту 

біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України. 

 

 

Бурилко Олександр Андрійович, старший науковий співробітник відділу 

диференціальних рівнянь та теорії коливань Інституту математики НАН України. Назва 

дисертації: «Колективна динаміка та біфуркації у мережах зв’язаних фазових осциляторів». 

Шифр та назва спеціальності – 01.01.02 – диференціальні рівняння. Спецрада Д 26.206.02 

Інституту математики НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. (044)234-

50-51). Науковий консультант: Бойчук Олександр Андрійович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач лабораторії крайових задач теорії диференціальних 

рівнянь Інституту математики НАН України. Офіційні опоненти: Слюсарчук Василь 

Юхимович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої 

математики Національного університету водного господарства та природокористування, м. 

Рівне; Парасюк Ігор Остапович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри геометрії, топології і динамічних систем Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Черевко Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, 

професор,  професор кафедри математичного моделювання Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

 

Курносов Володимир Самуілович, завідувач відділу магнетизму, Фізико-технічний 

інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України. Назва дисертації: 

«Спектроскопія багатопідґраткових антиферомагнетиків із сильною взаємодією магнітних, 

електронних та ґраткових збуджень». Шифр та назва спеціальності – 01.04.11 – магнетизм. 

Спецрада Д 64.175.02 Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА НАУК 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 



20.01.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

2 
 

НАН України (61103, м. Харків, пр. Науки, 47; тел. (057) 340-22-23). Офіційні опоненти: 

Тарапов Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу 

радіоспектроскопії Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України; 

Товстолиткін Олександр Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

відділу фізики плівок Інституту магнетизму НАН України та МОН України; Любчанський 

Ігор Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу теорії динамічних властивостей складних систем Донецького фізико-

технічного інституту імені О. О. Галкіна НАН України (м. Київ). 

 

 

 

Андрусишина  Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії 

аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин, ДУ «Інститут медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва Націоанальної академії медичних наук України»: «Гігієнічна оцінка впливу 

металів на ендокринну систему як техногенних факторів малої інтенсивності». Шифр та назва 

спеціальності – 14.02.01- гігієна та професійна патологія. Спецрада Д 26.554.01 ДУ «Інститут 

медицини праці імені Ю.І. Кундієва Націоанальної академії медичних наук України» (01033, 

м. Київ, вул. Саксаганського, 75; тел. (044)284-34-27). Науковий консультант: Трахтенберг 

Ісаак Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії промислової 

токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини 

праці імені Ю.І. Кундієва Націоанальної академії медичних наук України». Офіційні 

опоненти: Резніков Олександр Григорович, доктор медични наук, професор, завідувач 

відділом ендокринології репродукції і адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор 

біологічних наук, професор, завідувачка кафедри біологічної та медичної хімії з курсом 

фізколоїдної та біонеорганічної хімії, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет»; Пихтеєва Олена Гераклітівна, доктор 

біологічних наук, завідувачка лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП 

«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України».    

 

 

Цимбалюк Ольга Володимирівна, доцент кафедри молекулярної біотехнології та 

біоінформатики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких 

м’язів». Шифр та назва спеціальності – 03.00.02 – біофізика. Спецрада Д 26.001.38 Київського 

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

вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Костерін Сергій 

Олексійович,  доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії м’язів, заступник 

директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Офіційні 

опоненти: Веселовський Микола Сергійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу 

фізіології нейронних мереж, заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології ім. О.О. 

Богомольця НАН України; Ємець Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач 

відділу клітинної біології та біотехнології  Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН 

України; Бабський Андрій Мирославович, доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач кафедри біофізики та біоінформатики  Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
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Микитенко Володимир Іванович, доцент кафедри оптичних та оптико-

електронних приладів, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Підвищення 

ефективності функціонування оптико-електронних систем спостереження з 

комплексуванням зображень». Шифр та назва спеціальності – 05.11.07 – оптичні прилади 

та системи. Спецрада – Д 26.002.18 Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, проспект 

Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант: Колобродов Валентин 

Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри оптичних та оптико-

електронних приладів Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Яценко Ірина 

В’ячеславівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри електротехнічних 

систем Черкаського державного технологічного університету; Маслов Володимир 

Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу фізико-технологічних 

основ сенсорного матеріалознавства інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. 

Лашкарьова; Стрілкова Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри   мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Харківського 

Національного університету радіоелектроніки.  

 

 

Безуглий Михайло Олександрович, доцент кафедри виробництва приладів, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Назва дисертації: «Еліпсоїдальні рефлектори для фотометрії біологічних 

середовищ». Шифр та назва спеціальності – 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і 

системи. Спецрада Д 26.002.19 Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 

204-82-62). Науковий консультант: Тимчик Григорій Семенович, доктор технічних наук, 

професор, декан приладобудівного факультету Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: 

Аврунін Олег Григорович, доктор технічних наук. професор, завідувач кафедри 

біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки; 

Заболотна Наталія Іванівна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри лазерної та 

оптоелектронної техніки Вінницького національного технічного університету; Мисюра 

Анатолій Григорович, доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, директор 

Інституту прикладних проблем фізики і біофізики НАН України. 

 

 

Запольський Леонід Леонідович, начальник науково-організаційного відділу 

Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. Назва дисертації – 

“Геометричні технології імпульсно-інерційного формування стержневих конструкцій”. 

Шифр та назва спеціальності – 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. Спецрада 

Д 26.056.06. Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Київський 

національний університет будівництва i архітектури МОН України (03037, м. Київ, 

Повiтрофлотський пр., 31; тел. (044) 241-55-33. Науковий консультант – Куценко Леонід 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної та аварійно-

рятувальної техніки (Національний університет цивільного захисту України, ДСНС України, 

м. Харків). Офіційний опонент – Гайдайчук Віктор Васильович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри теоретичної механіки (Київський національний університет 
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будівництва i архітектури МОН України, м. Київ). Офіційний опонент – Юрчук Володимир 

Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нарисної геометрії, 

інженерної та комп’ютерної графіки (Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, м. Київ). 

Офіційний опонент – Шмельова Тетяна Федорівна, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри аеронавігаційних систем (Національний авіаційний університет МОН 

України, м. Київ). 

 

 

Махінько Наталія Олександрівна, доцент кафедри комп’ютерних технологій 

будівництва, Національний авіаційний університет. Назва дисертації «Методологія 

розрахунку надійності сталевих ємностей для зберігання зерна». Шифр та назва 

спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 41.085.01 

Одеської державної академії будівництва та архітектури (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4; 

тел. (048)729-85-06). Науковий консультант: Лапенко Олександр Іванович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва 

Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Шимановський Олександр 

Віталійович, доктор технічних наук, професор, генеральний директор ТОВ «Український 

інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського»; Єгоров Євгеній Аркадійович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових 

конструкцій Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури»; Семко Володимир Олександрович, доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, професор кафедри будівельних, дорожніх машин і 

будівництва Центральноукраїнського національного технічного університету. 

 

Отрош Юрій Анатолійович, доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності 

факультету цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України. 

Назва дисертації: «Технічний стан залізобетонних конструкцій при силових і 

високотемпературних впливах». Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні 

конструкції, будівлі та споруди. Спецрада Д 41.085.01 Одеської державної академії 

будівництва та архітектури (65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел.(048)723-69-04). 

Науковий консультант: Сур’янінов Микола Георгійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри будівельної механіки Одеської державної академії будівництва та 

архітектури. Офіційні опоненти: Бамбура Андрій Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач відділом надійності конструкцій будівель і споруд ДП «Державний 

науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; Банах Віктор Аркадійович, доктор 

технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти, 

професор кафедри промислового та цивільного будівництва Запорізького національного 

університету; Лапенко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету. 

 

Сорокін Евгеній Леонідович, доцент кафедри металургійного палива і відновників, 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро. Назва дисертації: «Розвиток 

наукових основ внутрішньої будови та властивостей вугілля для розширення сировинної 

бази коксування». Шифр та назва спеціальності – 05.17.07 – «Хімічна технологія палива та 

паливно-мастильних матеріалів». Спецрада Д 08.084.05 Національної металургійної академії 

України Міністерства освіти і науки України (49600, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, тел. (056) 
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745-31-56). Офіційні опоненти: Пиш’єв Сергій Вікторович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Національного 

університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України; Мірошниченко 

Денис Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної переробки 

нафти, газу та твердого палива Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України; Бойченко Сергій 

Валерійович, доктор технічних наук, професор, декан факультету екологічної безпеки, 

інженерії та технологій Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки 

України. 

 

 

Степова Олена Валеріївна, доцент кафедри прикладної екології та 

природокористування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка». Назва дисертації: «Наукові основи запобігання забрудненню довкілля 

внаслідок внутрішньої та зовнішньої корозії сталевих нафтопроводів». Шифр та назва 

спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека. Спецрада Д 26.880.01 Державної екологічної 

академії післядипломної освіти та управління (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, корп. 2; тел. (044) 206-31-31). Офіційні опоненти: Петрук Василь 

Григорович, доктор технічних наук, професор, директор інституту екологічної безпеки та 

моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету; Зберовський 

Олександр Владиславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету; 

Іванюта Сергій Петрович, доктор технічних наук, заступник завідувача відділу 

енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. 

 

 

Зайцев Євген Олександрович, старший науковий співробітник відділу електричних і 

магнітних вимірювань Інституту електродинаміки НАН України. Назва дисертації:  

«Розвиток теорії і практична реалізація оптоелектронних систем діагностування механічних 

параметрів потужних турбо- та гідрогенераторів». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – 

комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 26.187.02 Інституту електродинаміки 

(03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56;  тел. (044) 366-26-45). Науковий консультант: 

Левицький Анатолій Станіславович, доктор технічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу електричних і магнітних вимірювань Інституту електродинаміки НАН 

України. Офіційні опоненти: Єременко Володимир Станіславович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»;  Щербак Леонід Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних наук ПВНЗ «Київський міжнародний університет»; Борисенко 

Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичних 

основ електротехніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

 

Гільгурт Сергій Якович, старший науковий співробітник відділу математичного та 

економетричного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова 

НАН України. Назва дисертації: «Розвиток теоретичних засад створення оптимізованих 

реконфігуровних сигнатурних засобів захисту інформації комп'ютерних систем і мереж». 

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада 

Д 26.185.01 Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України 

(03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15; тел. (044)424-10-63). Науковий консультант: 
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Чемерис Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, заступник директора з наукової 

роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Офіційні 

опоненти: Лужецький Володимир Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету; 

Опанасенко Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені 

В.М. Глушкова НАН України; Сергієнко Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, 

професор кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Нікуліна Олена Миколаївна, доцент кафедри радіоелектроніки Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Назва дисертації: «Методи, 
моделі та інформаційна технологія оптимізації управління складними динамічними 
системами (на прикладі енергоблоку АЕС)». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – 
інформаційні технології. Спецрада Д 64.050.07 Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-
60-25). Науковий консультант: Северин Валерій Петрович, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні 
опоненти: Малахов Євгеній Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова; Нефьодов Леонід Іванович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Удовенко Сергій 
Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та 
комп’ютерної техніки Харківського національного економічного університету імені 
С. Кузнеця. 

 

 

Костик Катерина Олександрівна, доцент кафедри ливарного виробництва 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Назва 
дисертації: «Наукові основи технологій поверхневого зміцнення деталей машин 
порошковими сумішами керованого складу». Шифр та назва спеціальності – 05.02.08 – 
технологія машинобудування. Спецрада Д 64.050.12 Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-
56). Науковий консультант: Акімов Олег Вікторович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри ливарного виробництва Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Тарельник В'ячеслав 
Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу 
Сумського національного аграрного університету; Роп’як Любомир Ярославович, доктор 
технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованого машинобудування Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу; Лебідь Володимир 
Тимофійович, доктор технічних наук, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів 
Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ. 

 
 

Іванюк Віталій Анатолійович, доцент кафедри інформатики, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Назва дисертації: «Методи та 

засоби математичного моделювання динамічних процесів в об’єктах із розподіленими 

параметрами на основі одновимірних інтегральних моделей». Шифр та назва спеціальності – 

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 26.185.01 

Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (03164, м. Київ, 

вул. Генерала Наумова, 15; тел. (044) 424-10-63). Науковий консультант: Федорчук 
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Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Офіційні опоненти: Положаєнко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного 

політехнічного університету; Винничук Степан Дмитрович, доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу моделювання енергетичних процесів і 

систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України; Палагін 

Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки, 

телекомунікаційних і робототехнічних систем Черкаського державного технологічного 

університету. 

 

 

          Шишкіна Олександра Олександрівна, доцент кафедри технології будівельних 

виробів, матеріалів та конструкцій Державного вищого навчального закладу «Криворізький 

національний університет». Назва дисертації: «Основи наномодифікації дрібнозернистих 

бетонів колоїдними поверхнево-активними речовинами». Шифр та назва спеціальності – 

05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Спецрада Д 08.085.01 Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

(49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24 а; тел. (056) 746-00-85). Офіційні опоненти: 

Солодкий Сергій Йосипович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автомобільних доріг і мостів Національного університету «Львівська політехніка»; Шейніч 

Леонід Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу технології 

виготовлення залізобетонних конструкцій Державного підприємства «Державний науково-

дослідний інститут будівельних конструкцій»; Шинкевич Олена Святославівна, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри процесів і апаратів в технології будівельних 

матеріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури. 

 

 

Вінюков Олександр Олександрович, директор Донецької державної 

сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України. Назва 

дисертації: «Наукові основи підвищення продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого у 

східній частині Північного Степу України». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 – 

рослинництво. Спецрада – Д 08.353.01 Державної установи Інститут зернових культур 

НААН України (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14; тел. (0562) 36-26-

18). Науковий консультант: Гирка Анатолій Дмитрович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих зернових і 

зернобобових культур Державної установи Інститут зернових культур НААН України. 

Офіційні опоненти: Лихочвор Володимир Володимирович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного 

аграрного університету МОН України; Ярчук Ігор Іванович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, професор кафедри агрохімії Дніпровського державного аграрно-

економічного університету МОН України; Попов Сергій Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, керівник відділу рослинництва та сортовивчення 

Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України. 

 

 

 

Корольов Геннадій Олександрович, старший науковий співробітник Інституту 

історії України НАН України. Назва дисертації: “Федеративні проекти в Центрально-Східній 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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Європі: зародження,  еволюція та реальна політика (1815-1921 рр.)”.Шифр та назва 

спеціальності — 07.00.02 —  всесвітня  історія. Спецрада Д 26.235.01 Інституту історії 

України НАН України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-63-62). Офіційні 

опоненти: Майборода Олександр Микитович, доктор історичних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України; Зашкільняк Леонід Опанасович, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Матвієнко Віктор Михайлович, доктор 

історичних  наук, професор, завідувач кафедри міжнародних організацій і дипломатичної 

служби Інституту міжнародних відносин Київського національного  університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

 

 

Лівінський Анатолій Іванович, доцент кафедри генетики, розведення та годівлі 

сільськогосподарських тварин, Одеський державний аграрний університет. Назва дисертації: 

«Організаційно-економічні механізми реновації виробничо-господарської діяльності 

підприємств тваринництва: теорія і методологія». 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. Володимира  Великого, 1; тел. (032) 224-23-

35).(Науковий консультант: Стоянова-Коваль Світлана Савівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний 

університет Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: Баланюк Іван 

Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Гришова Інна 

Юріївна, доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу 

фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» НААН України; Чирва Ольга Григорівна – доктор економічних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини.   

 

 

Баранов Андрій Леонідович, в.о. завідувача кафедри страхування, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: «Вартість 

страхової компанії: теоретико-методологічні домінанти формування та управління». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.006.04 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03057, 

м. Київ, проспект Перемоги, 54/1; тел. (044) 456-36-35). Науковий консультант: Гаманкова 

Ольга Олексіївна, доктор економічних наук, професор. Офіційні опоненти: Нечипорук 

Людмила Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 

Ткаченко Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, заступник 

директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Шірінян Лада Василівна, доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій. 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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Дибчук Людмила Василівна, завідувач кафедри маркетингу та підприємництва 

Вінницького кооперативного інституту. Назва дисертації: «Стратегії комунікативного 

впливу на дистрибутивну політику підприємства». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

Д 67.052.05 Херсонського національного технічного університету (73008, м. Херсон, 

Бериславське шосе, 24;  т. (0552)32-69-10). Науковий консультант: Ковальчук Світлана 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і 

торговельного підприємництва Хмельницького національного університету. Офіційні 

опоненти: Гарафонова Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Дайновський Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету; 

Окландер Михайло Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

маркетингу Одеського національного політехнічного університету. 

 

 

Ковтуненко Юрій Володимирович, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, 

Одеський національний політехнічний університет. Назва дисертації: «Теоретико-

методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах 

інтелектуалізації економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 

Одеського національного політехнічного університету (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; 

тел. (048)705-84-31). Науковий консультант: Філиппова Світлана Валеріївна, доктор 

економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних 

технологій Одеського національного політехнічного університету. Офіційні опоненти: 

Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-

наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська 

політехніка»; Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Семенова 

Валентина Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного 

економічного університету  

 

 

Костецький Ярослав Іванович, доцент кафедри фундаментальних та спеціальних 

дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, 

Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: «Новітня 

парадигма розвитку аграрного сектору України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 58.082.01 

Тернопільського національного економічного університету (46009, м. Тернопіль, 

вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант: Пуцентейло Петро 

Романович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та економіко-

правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного 

економічного університету. Офіційні опоненти: Варченко Ольга Миронівна, доктор 

економічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності 

Білоцерківського національного аграрного університету; Лопатинський Юрій 

Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича; Шпикуляк Олександр Григорович, доктор економічних наук, 

професор, учений секретар Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». 
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Поліщук Наталія Володимирівна, доцент кафедри фінансів, Приватний вищий 

навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет». Назва дисертації: 

«Іпотечне кредитування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.063.01 ПВНЗ 

«Європейський університет» (03115, м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 

423-00-72). Науковий консультант: Гривківська Оксана Василівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економіки, екології та практичного підприємництва 

ПВНЗ «Європейський університет». Офіційні опоненти: Вдовенко Лариса Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування Вінницького національного аграрного університету; Ґудзь Олена Євгенівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Державного 

університету телекомунікацій; Трусова Наталя Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 

 

 

Птащенко Олена Валеріївна, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного 

аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Назва 

дисертації: «Міжнародний маркетинг високих технологій у глобальному економічному 

просторі». Шифр та назва спеціальності - 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини. Спецрада Д 58.082.01 Тернопільського національного економічного 

університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий 

консультант: Отенко Ірина Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця. Офіційні опоненти: Резнікова Наталія 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Хаджинов Ілля 

Васильович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького 

національного університету імені Василя Стуса; Дугінець Ганна Володимирівна, доктор 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри світової економіки Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

 

 

Спасів Наталія Ярославівна, доцент кафедри фінансового менеджменту та 

страхування, Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: 

«Сучасна парадигма фінансів об’єднаних територіальних громад». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 58.082.01 Тернопільського 

національного економічного університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 

(0352) 47-50-51). Науковий консультант: Лютий Ігор Олексійович, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Кульчицький Мирослав Іванович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Буряченко Андрій Євгенович, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Волохова Ірина 

Семенівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів Одеського 

національного економічного університету. 
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Стецько Микола Васильович, доцент кафедри фінансового менеджменту та 

страхування, Тернопільський національний економічний університет. Назва дисертації: 

«Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в Україні». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 58.082.01 

Тернопільського національного економічного університету (46009, м. Тернопіль, 

вул. Львівська, 11; тел. (0352) 47-50-51). Науковий консультант: Терещенко Олег 

Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри корпоративних 

фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». Офіційні опоненти: Давиденко Надія Миколаївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Азаренкова Галина Михайлівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»; Баранова Вікторія 

Глібівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового менеджменту 

та фондового ринку Одеського національного економічного університету. 

 

 

 

 

Вакуленко Максим Олегович, завідувач відділу науково-дослідної роботи 

Державної науково-технічної бібліотеки України. Назва дисертації «Синтез дескриптивного 

та прескриптивного підходів у сучасній кодифікації українського наукового 

термінолексикону». Шифр та назва спеціальності – 10.02.21 – структурна, прикладна та 

математична лінгвістика. Спецрада Д 26.053.10 Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.:(044) 234-11-08). 

Науковий консультант: Широков Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, 

професор, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Офіційні 

опоненти: Кочан Ірина Миколаївна,  доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету 

імені Івана Франка; Ситар Ганна Василівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця);  Шульгіна Валентина 

Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.  

 

Мялковська Людмила Миколаївна, доцент кафедри української та іноземної 

лінгвістики, Луцький національний технічний університет. Назва дисертації: “Мовотворчість 

І. С. Нечуя-Левицького в контексті історії української літературної мови другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст.”. Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада 

Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4; 

тел. (044) 279-18-85). Офіційні опоненти: Гнатюк Лідія Павлівна, доктор філологічних 

наук, професор, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Бойко Надія Іванівна, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; Бобух Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української та іноземних мов Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ  
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Коломієць Юлія Юріївна, доцент кафедри кримінального права, Національний 

університет «Одеська юридична академія». Назва дисертації: «Кримінально-правова 

ідеологія в юридичній доктрині та кримінальному законодавстві України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

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 консультант: Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська 

юридична академія».  Офіційні опоненти: Музика Анатолій Ананійович, доктор 

юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-

дослідного інституту МВС України; Фріс Павло Львович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального права навчально-наукового юридичного 

інституту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»; Ковальський Віктор Семенович, доктор юридичних 

наук, професор, президент видавничої організації «Юрінком Інтер». 

 

Клепікова Ольга Вікторівна, доцент кафедри господарського права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  Назва дисертації: «Теоретичні 

проблеми правової організації транспортної системи України».  Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Спецрада  Д 26.001.06 

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

Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41). Науковий керівник: Щербина Валентин 

Степанович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Бакалінська Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, професор науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. 

Бурчака Національної академії правових наук України;  Джабраілов Руслан Аятшахович,  

доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи  Інституту 

економіко-правових досліджень Національної академії наук України; Коваль Ірина 

Федорівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і 

процесу Донецького національного університету. 

 

 

Рудой Катерина Миколаївна, професор кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу, Одеський держаний університет внутрішніх справ. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів поліції України у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки». Шифр та назва спеціальності - 

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 

64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. 

Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: Бандурка Олександр Маркович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права 

факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Заросило Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

ЮРИДИЧНІ  НАУКИ  
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кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту 

права ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом»; Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, директор 

навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Комзюк Володимир 

Трохимович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових 

дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

 

 

Алєксєєва Світлана Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії 

професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи підготовки 

майбутніх дизайнерів у коледжах художнього профілю до розвитку професійної кар’єри». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада 

Д 26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий 

консультант: Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України. Офіційні опоненти: Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти 

Національної академії педагогічних наук  України; Чирчик Сергій Васильович, доктор 

педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Київської державної академії 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука; Оршанський Леонід 

Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та 

професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 

 

 

Джус Оксана Володимирівна, завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних 

технологій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Назва дисертації: «Теорія та практика професійної підготовки молоді у закладах освіти 

української діаспори (ХХ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 29.051.06 Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля (93400, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 59-а; 

тел. 06452-403-42). Науковий консультант: Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних 

наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії і філософії освіти Інституту 

педагогіки НАПН України. Офіційні опоненти: Філіпчук Георгій Георгійович, доктор 

педагогічних наук, професор, член бюро відділення професійної освіти і освіти дорослих 

НАПН України; Матвієнко Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Київського національного лінгвістичного університету; 

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України, завідувач відділу порівняльної педагогіки 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. 

 

Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади 

формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах». Шифр та 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  
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назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.458.01 

Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 

(03045, м. Київ, провулок Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий 

консультант: Каленський Андрій Анатолійович, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і 

технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України. Офіційні опоненти: Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і 

спорту Навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих 

технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського; Васюк 

Оксана Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Дудікова Лариса 

Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент,  завідувач кафедри іноземних мов з 

курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова. 

 

 

Кулалаєва Наталя Валеріївна, завідувач лабораторії технологій професійного 

навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи формування культури безпеки 

професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада 

Д 26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України (03045, м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а; тел. (044) 259-45-53). Науковий 

консультант: Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України. Офіційні опоненти: Шапран Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки Державного вищого 

навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»; Діденко Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної 

академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Повстин 

Оксана Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри права та 

менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного  університету безпеки 

життєдіяльності.  

 

 

Хвалибога Тетяна Ігорівна, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський 

національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Назва 

дисертації: «Теоретико-організаційні засади професійної підготовки майбутніх лікарів в 

університетах США». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки. Спецрада Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). 

Науковий консультант: Вихрущ Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Дудікова Лариса 

Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов з 

курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова; Зварич Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного торговельно-

економічного університету; Мукан Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, 
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професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету 

«Львівська політехніка». 

 

 

Лазаренко Наталія Іванівна, ректор Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Назва дисертації: «Тенденції підготовки вчителя 

в педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції». Шифр та назва спеціальності – 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, 

вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86). Науковий консультант – Ничкало Нелля 

Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення професійної 

освіти і освіти дорослих НАПН України. Офіційні опоненти – Дубасенюк Олександра 

Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Житомирського державного університету імені Івана Франка; Федірчик Тетяна Дмитрівна, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету педагогіки, психології 

та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, завідувач відділу зарубіжних 

систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України. 

 

 

Русалкіна Людмила Георгіївна, доцент кафедри іноземних мов, Одеський 

національний медичний університет. Назва дисертації: «Теоретико-методичні засади 

англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів». 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 консультант – Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Офіційні опоненти: Федчишин Надія Орестівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри іноземних мов Тернопільського національного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевського; Морська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри англійської філології Львівського національного університету 

імені Івана Франка; Ковтун Олена Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри англійської філології і перекладу Національного авіаційного університету.  

 

Шумський Олександр Леонідович, доцент кафедри права, психології та сучасних 

європейських мов Харківського торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету. Назва дисертації «Теоретичні і 

методичні засади лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов». Шифр та назва 

спеціальності –13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 70.705.03 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького, Державна прикордонна служба України (29007, м. Хмельницький, вул. 

Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий консультант: Тюріна Валентина 

Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та 

психології Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: 

Бідюк Наталя Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного 

університету; Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, 
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завідувач відділу міжнародної взаємодії та наукової співпраці Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України; Морська Лілія Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

 

Перехрестенко Олександр Васильович, заступник директора з наукової роботи 

Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України». 

Назва дисертації: «Рукавна резекція шлунка та біліопанкреатичне шунтування в модифікації 

Hess-Marceau в хірургічному лікуванні морбідного ожиріння (клініко-експериментальне 

дослідження)». Шифр та назва спеціальності  14.01.03 – хірургія. Спецрада  Д 26.561.01 

Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. 

Шалімова» Національної академії медичних наук України (03680, м. Київ, вул. Героїв 

Севастополя, 30; тел. (044)454-20-50). Науковий консультант: Тодуров Іван Михайлович, 

доктор медичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Центр 

інноваційних медичних технологій НАН України». Офіційні опоненти: Березницький Яків 

Соломонович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Державного 

закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; 

Іоффе Олександр Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної 

хірургії №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Міністерства 

охорони здоров’я України; Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України. 

 

 

Дружина Олександр Миколайович, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної 

терапії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Назва 

дисертації: «Анестезіологічне забезпечення операцій зі штучним кровообігом у пацієнтів 

похилого і старечого віку». Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія та 

інтенсивна терапія. Спецрада Д 26.613.02 Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)205-49-82). 

Офіційні опоненти: Лісецький Віталій Адамович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри анестезіології та реаніматології Української військово-медичної академії; 

Лісний Іван Іванович, доктор медичних наук, завідувач науково-дослідного відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку; Жовнір Володимир 

Аполлінарійович, доктор медичних наук, головний лікар ДУ «Центр дитячої кардіології та 

кардіохірургії МОЗ України». 

 

 

Маркович Ірина Григорівна, старший науковий співробітник Науково-

координаційного управління Національної академії медичних наук України. Назва 

дисертації: «Інтегральне оцінювання рушійних сил епідемічного процесу та удосконалення 

системи його контролю». Шифр та назва спеціальності – 14.02.02 – епідеміологія. Спецрада 

Д 26.614.01 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 

НАМН України» (03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 5; (044)275-37-11). Науковий 

консультант: Задорожна Вікторія Іванівна, доктор медичних наук, , професор, директор ДУ 

«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». 

Офіційні опоненти: Колеснікова Ірина Павлівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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Богомольця МОЗ України; Чумаченко Тетяна Олександрівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного 

університету МОЗ України; Савицький Валерій Леонідович, доктор медичних наук, 

професор, полковник медичної служби, начальник Української військово-медичної академії 

МО України.  

 

Цибульська Таміла Євгенівна, доцент кафедри офтальмології Запорізького 

державного медичного університету. Назва дисертації – «Функціональні, біометричні та 

біомеханічні зміни параметрів ока при міопії у дітей: особливості лікування та оптичної 

корекції». Шифр та назва спеціальності – 14.01.18 – офтальмологія. Спецрада – Д 26.613.05 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, 

вул. Дорогожицька 9, тел. (0532) 440-30-56,  (0532) 408-05-36). Науковий консультант – 

Завгородня Наталія Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

офтальмології Запорізького державного медичного університету. Офіційні опоненти: 

Шаргородська Ірина Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; 

Ульянова Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

офтальмології Одеського національного медичного університету, завідувач 

офтальмологічного відділення №3 Офтальмологічного медичного центру; Бойчук Ірина 

Михайлівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії  розладів 

бінокулярного зору ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова 

НАМН України».  

 

Полюлях Оксана Анатоліївна, завідувач 1-го акушерського відділення Комунальної 

установи «Пологовий будинок № 5», м. Одеса. Назва дисертації: «Репродуктивне здоров’я 

жінок із поєднаною патологією матки та молочних залоз». Шифр та назва спеціальності – 

14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 26.613.02 Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; 

тел. (044)205-49-82). Офіційні опоненти: Вовк Іраїда Борисівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України»; Лещева Тетяна 

Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, 

гінекології і педіатрії ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної 

медицини»; Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри «Сестринська справа» Комунального вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. 

 

 

 

Улунова Ганна Євгенівна, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій Сумського державного університету. Назва дисертації «Психологія розвитку 

культури професійного спілкування державних службовців у системі безперервної освіти». 

Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 

26.053.10 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, 

м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: (044) 234-11-08). Науковий консультант: доктор 

психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Чепелєва Наталія Василівна, 

заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка. Офіційні 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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опоненти: Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України; Міляєва Валерія Робертівна, доктор психологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник ННЦ розвитку персоналу та лідерства Київського 

університету імені Бориса Грінченка; Шевченко Наталія Федорівна, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Запорізького національного 

університету.  

 

 

 

Євсюкова Оксана Володимирівна, доцент кафедри публічного управління та 

публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України. 

Назва дисертації: “Формування механізмів управління розвитком сервісної держави в умовах 

суспільних трансформацій”. Спецрада Д 26.810.02 Національної академії державного 

управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-

61). Науковий консультант: Васильєва Олександра Іллівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, 

Національна академія державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти:  

Іванова Тамара Вікторівна, доктор наук з державного управління, професор, професор 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний 

авіаційний університет; Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного 

управління, професор, начальник Навчально-науково-виробничого центру, Національний 

університет цивільного захисту України;  Антонова Людмила Володимирівна, доктор наук 

з державного управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили. 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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