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Жадько Марія Олександрівна, молодший науковий співробітник кафедри 

матеріалознавства, Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». Назва дисертації: «Вплив легуючих елементів на процеси кристалізації, структуру 

та властивості конденсатів міді». Шифр та назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого 

тіла. Спецрада Д 64.245.01 Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України 

(61002, м. Харків, вул. Чернишевська 28, а/с 8812; тел. (057) 700-41-11). Науковий керівник: 

Зубков Анатолій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри 

матеріалознавства Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Офіційні опоненти: Пархоменко Олександр Олексійович, доктор фізико-

математичних наук, професор, провідний науковий співробітник НІК «Керовані ядерні 

системи» Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» 

НАН України; Табачнікова Олена Дмитрівна, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу фізики реальних 

кристалів Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України. 

 

 

Виноградов Дмитро Володимирович, молодший науковий співробітник Науково-

виробничого комплексу «Відновлювальні джерела енергії», Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України. Назва дисертації: «Вплив 

структурного стану на процеси взаємодії водню з цирконієм та його сплавами». Шифр та 

назва спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла. Спецрада Д 64.245.01 Інституту 

електрофізики і радіаційних технологій НАН України (61002, м. Харків, вул. Чернишевська 

28, а/с 8812; тел. (057) 700-41-11). Науковий керівник: Воєводін Віктор Миколайович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту фізики твердого тіла, 

матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» НАН України. Офіційні опоненти: Зубарєв Євгеній Миколайович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики металів і 

напівпровідників Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»; Бабіч Артем Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник, учений секретар Інституту електрофізики і радіаційних технологій 

НАН України. 

 

 

Масловський Олександр Андрійович, молодший науковий співробітник кафедри 

теоретичної радіофізики факультету радiофiзики, бiомедичної eлектронiки та комп'ютерних 

систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: 

«Радіолокаційні характеристики наземних об’єктів складної форми на основі вимірювань 

відбиття від локальних ділянок». Шифр та назва спеціальності – 01.04.03 – радіофізика. 

Спецрада Д 64.051.02 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. (61022, 

м. Харків, майдан Свободи, 4, тел.: (057) 707-54-87). Науковий керівник: Колчигін Микола 

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

радіофізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні 

опоненти: Нерух Олександр Георгійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри вищої математики Харківського національного університету 
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радіоелектроніки; Миценко Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. 

 

 

Чернікова Анастасія Геннадіївна, фахівець 1 категорії науково-дослідного інституту 

фізики ОНУ імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: «Асимптотична поведінка розв’язків 

звичайних диференціальних рівнянь з швидко змінними нелінійностями». Шифр та назва 

спеціальності – 01.01.02 – диференціальні рівняння. Спецрада К41.051.05 Одеського 

національного університета імені І.І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. 

(048) 723-52-54). Науковий керівник: Євтухов В’ячеслав Михайлович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь, геометрії та 

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

Капустян Олексій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Теплінський Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач кафедри математики Кам’янець-Подільського університету імені 

Івана Огієнка. 

 

 

 

Святненко Андрій Олегович, начальник науково-дослідного відділу Державного 

підприємства «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів». Назва дисертації: 

«Циліндричні п’єзокерамічні випромінювачі з внутрішніми екранами». Шифр та назва 

спеціальності – 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка. 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 

керівник: Лейко Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри акустики та акустоелектроніки факультету електроніки Національного технічного 

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

опоненти: Мислович Михайло Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач відділом теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки Національної 

академії наук України; Мелешко Микола Андрійович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри Комп'ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного 

університету. 

 

 

Старовойт Ярослав Іванович, асистент кафедри акустики та акустоелектроніки 

факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Теоретичні основи 

проектування кругових антенних решіток, утворених із циліндричних п’єзокерамічних 

випромінювачів і екрану». Шифр та назва спеціальності – 05.09.08 – прикладна акустика та 

звукотехніка. 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 керівник: Лейко Олександр Григорович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки 

факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Мислович Михайло 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділом теоретичної 

електротехніки Інституту електродинаміки Національної академії наук України; Мелешко 
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Микола Андрійович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри Комп'ютерних 

мультимедійних технологій Національного авіаційного університету. 

 

 

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: 

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».  

 

 

Сова Артем Валерійович, молодший науковий співробітник кафедри металургії 

чавуну, Національної металургійної академії України. Назва дисертації «Удосконалення 

технології виробництва агломерату шляхом формування раціональної блокової структури на 

основі роздільної підготовки шихти та механічної обробки спеченця». Шифр та назва 

спеціальності – 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. 

Спецрада Д 08.084.03 Національної металургійної академії України (49600, м. Дніпро 

проспект Гагаріна, 4; тел. (056)745-31-56). Науковий керівник: Бочка Володимир 

Васильович, доктор технічних наук, професор кафедри металургії чавуну Національної 

металургійної академії України. Офіційні опоненти: Муравйова Ірина Геннадіївна, доктор 

технічних наук,  завідувач відділом технологічного обладнання та систем управління 

Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України; Руденко Микола Романович, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри металургії чорних металів 

ім. проф. В.І. Логінова Дніпровського державного технічного університету. 

 

Лактіонов Олександр Ігорович, викладач Полтавського політехнічного коледжу, 

Національний університет «Харківський політехнічний інститут». Назва дисертації: 

«Інформаційна технологія оцінювання якості підготовки операторів верстатів з числовим 

програмним керуванням». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. 

Спецрада К 79.051.03 Чернігівського національного технологічного університету (14035, м. 

Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 66-51-03). Науковий керівник: Сільвестров Антон 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної 

електротехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Литвинов Віталій Васильович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і програмної 

інженерії Чернігівського національного технологічного університету; Федорович Олег 

Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук та 

інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 
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Грицай Юрій Володимирович, військовослужбовець, військова частина К-1410. 

Назва дисертації: «Обґрунтування параметрів комбінованого шнекового транспортера-

подрібнювача коренеплодів». Шифр та назва спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва. Спецрада Д 58.052.02 Тернопільського 

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

56; тел.(0352)51-97-00-2770. Науковий керівник: Барановський Віктор Миколайович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології та обладнання 

зварювального виробництва Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя. Офіційні опоненти: Братішко В’ячеслав В’ячеславович, доктор технічних 

наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри механізації тваринництва 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; Герасимчук 

Галина Андріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної механіки 

Луцького національного технічного університету. 

 

 

Сенько Антон Олександрович, асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж, 

Криворізький національний університет. Назва дисертації: «Інформаційна технологія 

підтримки прийняття рішень для процесу подрібнення на основі непрямого визначення 

міцності руди». Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 

38.053.05 Чорноморського національного університету імені Петра Могили (54003, 

м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10; тел. (0512) 55-03-33). Науковий керівник: Купін 

Андрій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних 

систем та мереж Криворізького національного університету. Офіційні опоненти: Філатов 

Валентин Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри штучного 

інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки; Гожий Олександр 

Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

 

 

Остапенко Артем Олексійович, асистент кафедри вищої та прикладної математики 

Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».  

Назва дисертації: "Моделювання в’язких течій методом граткових рівнянь Больцмана при 

помірних та великих числах Рейнольдса". Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 26.255.01 Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України 

(03186, м.Київ, Чоколівський бульвар, 13; тел. (044) 245-87-97). Науковий керівник: 

Буланчук Галина Григорівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент 

кафедри вищої та прикладної математики Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет». Офіційні опоненти: Бомба Андрій 

Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики та 

прикладної математики Національного університету водного господарства та 

природокористування; Каян Володимир Павлович, кандидат технічних наук,  старший 

науковий співробітник відділу фізичного і математичного моделювання Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук 

України. 

 
 

Шимко Андрій Володимирович, старший викладач інституту післядипломної 

освіти, Національний університет водного господарства та природокористування. Назва 
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дисертації: «Обґрунтування параметрів підкопувально - сепарувального робочого органа 

картоплезбиральної машини». Шифр та назва спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва. Спецрада Д 58.052.02 Тернопільського 

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

56; тел.(0352)51-97-00-2770. Науковий керівник: Налобіна Олена Олександрівна, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, 

сільськогосподарських машин і обладнання, Національний університету водного 

господарства та природокористування (м. Рівне). Офіційні опоненти: Гевко Роман 

Богданович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної механіки та 

сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя; Смолінський Станіслав Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 

 

 

Жежера Іван Володимирович, інженер – електронщик, ТОВ “Навігаційно 

геодезичний центр”, м. Харків. Назва дисертації «Моделі та методи забезпечення 

функціональної стійкості вимірювальних підсистем автономного малогабаритного 

літального апарату». Шифр та назва спеціальності – 05.13.03 – системи та процеси 

керування. Спецрада Д 64.062.01 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут», МОН України (61070, м. Харків, вул. 

Чкалова, 17; т. (057) 315-10-56). Науковий керівник: Фірсов Сергій Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри електротехніки та мехатроніки Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

Офіційні опоненти: Успенський Валерій Борисович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри систем і процесів управління Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Каргін Анатолій Олексійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій Українського Державного 

університету залізничного транспорту, МОН України. 

 

 

Штейнбрехер Дар’я Олександрівна, асистент кафедри менеджменту, Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Назва 

дисертації «Модель та методи технології проактивного управління знаннями учасників 

високотехнологічних проектів». Шифр та назва спеціальності – 05.13.22 – управління 

проектами та програмами. Спецрада Д 64.062.01 Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (61070, м. Харків, Чкалова, 17; 

(057)788-40-09). Науковий керівник: Вартанян Василь Михайлович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри менеджменту Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційні опоненти: 

Дорош Марія Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних 

технологій і програмної інженерії Чернігівського національного технологічного 

університету; Лобач Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри стратегічного управління Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 
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Рагулін Віталій Миколайович, викладач кафедри інженерної та комп’ютерної 

графіки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Назва дисертації: 

«Підвищення ефективності використання робочого обладнання автогрейдера стабілізацією 

навантаження механізму підвіски тягової рами». Шифр та назва спеціальності – 05.05.04 – 

машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт. Спецрада Д 64.059.01 Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (61002, м. Харків, вул. Ярослава 

Мудрого, 25; тел. (057) 707-37-80). Науковий керівник: Шевченко Валерій Олександрович, 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних і дорожніх машин 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Офіційні 

опоненти: Маслов Олександр Гаврилович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри конструювання машин та технологічного обладнання Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського; Коваль Андрій Борисович, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри дорожніх машин Національного транспортного 

університету. 

 

 

 

Ганчук Максим Миколайович, асистент кафедри геоекології і землеустрою, 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Назва 

дисертації: «Екологічна оцінка стану агроекосистем Східного Поділля». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада Д 26.371.01 Інституту агроекології і 

природокористування НААН (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12;  

тел. (044)526-92-21). Науковий керівник: Мудрак Олександр Васильович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та 

математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». Офіційні опоненти: 

Тараріко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

відділення агроресурсів та інформаційних технологій Інституту водних проблем і меліорації 

НААН; Лавров Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри екології та екотрофології Білоцерківського національного аграрного 

університету. 

 

 

Чепіга Альона Михайлівна, біотехнолог лабораторії білкової інженерії приватного 

акціонерного товариства по виробництву інсулінів «ІНДАР» (ПрАТ «ІНДАР»). Назва 

дисертації: «Аналіз генетичного різноманіття локальних порід та породних груп качок 

китайської та української селекції за використання мікросателітних ДНК-локусів». Шифр та 

назва спеціальності – 03.00.15 -генетика. Спецрада Д 27.355.01 Інституту розведення і 

генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України (08321, 

Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1, тел. (044)597-23-

62). Науковий керівник: Костенко Світлана Олексіївна, доктор біологічних наук, 

професор, професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин факультету 

тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: 

Копилов Кирило Вячеславович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний 

науковий співробітник лабораторії генетики Інституту розведення і генетики тварин імені М. 

В. Зубця Національної академії аграрних наук України; Кулібаба Роман Олександрович, 

доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії молекулярно-генетичних і 

фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві Інституту тваринництва Національної 

академії аграрних наук України.  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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Шуліка Любов Володимирівна, молодший науковий співробітник лабораторії 

молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві Інституту 

тваринництва Національної академії аграрних наук України. Назва дисертації: «Поліморфізм 

генів міостатину та інсуліну і його зв’язок з продуктивними ознаками курей ліній 

української селекції порід род-айленд червоний і плімутрок білий». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.15 – генетика. Спецрада Д 27.355.01 Інституту розведення і генетики 

тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України (08321, Київська 

область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1, тел. (044)597-23-62). 

Науковий керівник: Кулібаба Роман Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, 

завідувач лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у 

тваринництві Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України. 

Офіційні опоненти: Копилов Кирило Вячеславович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, головний науковий співробітник лабораторії генетики Інституту розведення і 

генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України; Почерняєв 

Костянтин Федорович, доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу фізіології та 

здоров’я тварин Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної 

академії аграрних наук України. 

 

Шуляр Аліна Леонідівна, асистент кафедри технологій виробництва продукції 

тваринництва Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства 

освіти і науки України. Назва дисертації: «Динаміка господарськи корисних ознак корів 

української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування в умовах Полісся». 

Шифр та назва спеціальності – 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Спецрада 

Д 27.355.01 Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії 

аграрних наук України (08321, Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. 

Погребняка, 1, тел. (044)597-23-62). Науковий керівник: Пелехатий Микола Сергійович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри розведення, генетики 

тварин та біотехнології Житомирського національного агроекологічного університету 

Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: Федорович Віталій Васильович, 

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий 

співробітник лабораторії селекції чорно-рябих порід Інституту розведення і генетики тварин 

імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України; Любинський Олександр 

Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Міністерства освіти 

і науки України. 

 

 

 

Кістіон Дмитро Володимирович, викладач кафедри економіки та менеджменту, 

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Назва дисертації: «Формування механізму стабілізації та стійкого розвитку 

будівельних підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.10 

Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський 

пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий керівник: Чернишев Денис Олегович, 

доктор технічних наук, доцент, перший проректор Київського національного університету 

будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Отенко Василь Іванович, доктор 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і бізнесу Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Молодід Олена 

Олексіївна, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

економіки, управління та організації будівництва ДП «Український науково-дослідний 

інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького». 

 

Кондрацький Вадим Олександрович, викладач кафедри економіки та менеджменту, 

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Назва дисертації: «Інструментарій інвестиційного забезпечення підприємств-

стейкхолдерів будівництва». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.056.10 

Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, Повітрофлотський 

пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий керівник: Малихіна Оксана 

Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в 

будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні 

опоненти: Поповиченко Ірина Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури»; Вахович Інна Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент, провідний науковий співробітник  Українського науково-дослідного центру 

економіки будівництва "Екобуд". 

 

 

Лещинська Ірина Василівна, асистент кафедри менеджменту в будівництві, 

Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: 

«Формування портфелю проектів девелоперських компаній». Шифр та назва спеціальності – 

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

Спецрада Д 26.056.10 Київського національного університету будівництва і архітектури 

(03037, Повітрофлотський пр-т., 31, м. Київ-37, тел.: (044) 241-55-80). Науковий керівник: 

Рижакова Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Офіційні опоненти: Білоусов Олексій Михайлович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і 

права»; Сердюк Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного 

університету. 

 

 

 

Ткаченко Катерина Валеріївна, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Флуктуації особистості в  сучасному суспільному бутті». Шифр та назва спеціальності – 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Спецрада  Д 41.053.02 Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; т. (0482) 732-09-52). 

Науковий керівник: Петінова Оксана Борисівна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського». Офіційні опоненти: Халапсіс Олексій Владиславович, доктор 

філософських наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Юшкевич Юлія 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
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Сергіївна, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії, історії та 

політології Одеського національного економічного університету. 

 

 

 

 

 

 

Мачульська Катерина Ярославівна, асистент кафедри економіки, Луцький 

національний технічний університет. Назва дисертації: «Лінгвопрагматика комерційних 

гасел  в англомовному Інтернет-дискурсі реклами». 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: Жуйкова 

Маргарита Василівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української 

мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Офіційні 

опоненти: Бехта Іван Антонович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Макєдонова Ольга Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри викладання 

другої іноземної мови Запорізького національного університету.  

 

 

Білічак Оксана Ігорівна, викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського 

медичного національного університету. Назва дисертації «Поетика лірики Євгена 

Плужника». Шифр та назва спеціальності – 10.01.01 – українська література. Спецрада К 

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

м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: (044) 234-11-08). Науковий керівник: Бикова Тетяна 

Валеріївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: 

Турган Ольга Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач  кафедри 

культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету; Шевель 

Наталія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри україністики 

Національного медичного університету імені О. Богомольця.  

 

 

 

Казміришин Ернест Олександрович, комерційний директор ТОВ «Топаз-

інженірінг». Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації державної 

політики у сфері європейської інтеграції України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.001.04 

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

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

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної та наукової 

роботи ПВНЗ «Університет сучасних знань». Офіційні опоненти: Галунько Валентин 

Васильович, доктор юридичних наук, професор, голова ГО «Академія адміністративно-

правових наук»; Стрельченко Оксана Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

ЮРИДИЧНІ  НАУКИ 
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професор кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії 

внутрішніх справ. 

 

 
Куликович Антон Юрійович, дитячий психіатр Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Медичний центр «НЬЮМЕД»». Назва дисертації: «Кримінологічна 

характеристика морально-психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину». Шифр та 

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

право. Спецрада Д 27.855.03 Університету державної фіскальної служби України (08205, 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31; тел. (04597) 60-300). Науковий керівник: 

Топчій Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-

наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України. Офіційні 

опоненти: Корнякова Тетяна Всеволодівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Давидович Ірина Ігорівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Макарчук Роман Васильович, провідний юрисконсульт Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Делойт енд Туш ЮСК». Назва дисертації: «Правове регулювання 

адміністрування екологічного податку в Україні та Європейському Союзі: порівняльний 

аспект». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. Спецрада Д 26.001.04 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 

239-31-41).  Науковий керівник: Гетманцев Данило Олександрович, доктор юридичних 

наук, професор, Народний депутат України. Офіційні опоненти: Орлюк Олена Павлівна, 

доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності Національної академії правових наук України; Атаманчук Наталія Іванівна, 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права Університету Державної 

фіскальної служби України. 

 

Муляр Мирослава Сергіївна, Директор громадської організації «Центр захисту прав 

споживачів фінансових послуг «ФІНІНФО». Назва дисертації: «Цивільно-правове 

регулювання споживчого кредитування в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 – 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада 

Д 26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (01042, м. Київ, вул. 

М. Раєвського, 23-А). Науковий керівник: Кот Олексій Олександрович, доктор юридичних 

наук, провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-

дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України. Офіційні опоненти: Бабаскін Анатолій 

Юрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем 

цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького Національної академії наук України; Дзера Ірина Олександрівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного права Національного 

університету «Києво-Могилянська академія».  
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Бочуляк Назар Ігорович, старший партнер Адвокатського об’єднання «Бочуляк і 

партнери». Назва дисертації: «Адвокатське самоврядування в контексті сучасних 

світоглядних орієнтирів». Шифр та назва спеціальності –12.00.12 – філософія права. 

Спецрада К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий 

керівник: Гарасимів Тарас Зеновійович, доктор юридичних наук, професор, заступник 

директора з наукової та міжнародної діяльності Навчально-наукового інституту права, 

психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 

Офіційні опоненти: Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного 

інституту НУ «Одеська юридична академія»; Забзалюк Дмитро Євгенович, кандидат 

історичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх 

справ. 

 

Ковальчук Альбіна Миколаївна, суддя Хмельницького окружного 

адміністративного суду. Назва дисертації: «Право на обов’язкову частку у спадщині». Шифр 

та назва спеціальності: 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. Спецрада К 70.895.02 Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова (29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8; тел. 

(0382) 71-80-00). Науковий керівник: Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних 

наук, професор, Перший заступник Голови Верховної Ради України. Офіційні опоненти: 

Красицька Лариса Василівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Весна Наталія Олександрівна, кандидат юридичних наук, начальник юридичного відділу 

Спілки споживчих товариств Хмельницької області.  

 

 

Попадинець Ігор Ігорович, юрисконсульт Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФІРМА Т.С.Б.». Назва дисертації: «Організаційно-правові форми 

фінансового контролю». Шифр та назва спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і 

процес, фінансове право, інформаційне право. Спецрада К 70.895.02 Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова (29013, м. Хмельницький, вул. 

Героїв Майдану, 8; тел. (0382) 71-80-00). Науковий керівник: Опришко Віталій Федорович, 

доктор юридичних наук, професор. Офіційні опоненти: Гуржій Тарас Олександрович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та 

інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету; 

Сарана Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Інституту 

права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна».  

 

 

Шпарага Юрій Іванович, директор Департаменту соціального захисту населення, 

Харківська обласна державна адміністрація. Назва дисертації: «Адміністративно-правовий 

статус регіонального департаменту соціального захисту населення». 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, просп. Льва Ландау, 27; тел. (057)739-81-81). Науковий керівник: 

Гусаров Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
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адміністративного права та процесу факультету 1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Клюєв Олександр Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. 

Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України; Зуй Валентина Василівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 

 

Філінюк Іван Георгійович, суддя Південно-західного апеляційного господарського 

суду. Назва дисертації: «Спеціалізовані суди на українських землях другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття». Шифр та назва спеціальності - 12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 64.700.02 Харківського 

національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; 

тел.(057)7398-181). Науковий керівник: Гавриленко Олександр Анатолійович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного і європейського права 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Головко 

Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-

правових дисциплін Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна; Петришин Олег Олександрович, кандидат юридичних наук, вчений 

секретар Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук України. 

 

 

Разіна Тетяна Іванівна, суддя, Київський апеляційний господарський суд. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення позитивного інвестиційного клімату 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: Сибіга Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Офіційні опоненти: Губанова Тамара Олексіївна, доктор юридичних наук, 

професор, директор Фінансово-правового коледжу; Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та 

митної безпеки Університету державної фіскальної служби України. 

 

 

Яковенко Микола Миколайович, суддя Касаційного адміністративного суду 

Верховного суду. Назва дисертації: «Принцип справедливості в адміністративному 

судочинстві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 

2, м. Київ-39, 03039, тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Капля Олександр 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор кафедри правоохоронної та 

антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом». Офіційні опоненти: Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, 

доктор юридичних наук, професор, заступник начальника відділу Служби Державного 

секретаря Міністерства охорони здоров’я України; Заросило Віталій Володимирович, 

кандидат юридичних наук, викладач вищої категорії Київського державного коледжу 

туризму та готельного господарства. 



03.02.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

13 
 

 

Жуковська Людмила Аркадіївна, голова Рівненського окружного 

адміністративного суду. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади діяльності 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, 

вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. (044)228-10-31). Науковий керівник: Дуліба Євгенія Володимирівна, 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та правосуддя 

Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука». Офіційні опоненти: Курило Володимир 

Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та 

фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури 

та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ. 

 
 

Писанець Віталій Анатолійович, суддя, Печерський районний суд міста Києва. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення доброчесності працівників 

правоохоронних органів України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 58.082.04 Тернопільського 

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

(0352)47-50-51). Науковий керівник: Ігонін Руслан Владиславович, доктор юридичних 

наук, доцент, керівник департаменту з питань запобігання політичній корупції 

Національного агентства з питань запобігання корупції. Офіційні опоненти: Соболь Євген 

Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін та адміністративного права, Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка; Терещук Галина Андріївна, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права Тернопільського національного економічного університету. 

 
 

Кирик Інна Станіславівна, прокурор відділу підтримання обвинувачення в суді 

прокуратури Волинської області. Назва дисертації: «Адміністративно-правові засади 

взаємодії Національної поліції України з Державної міграційною службою України щодо 

протидії неконтрольованій міграції». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада К 26.503.01 

Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-

10-31). Науковий керівник: Сербин Руслан Андрійович, Заслужений юрист України, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Шатрава Сергій 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри поліцейської 

діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету 

внутрішніх справ; Корнієнко Дмитро Миколайович, кандидат  юридичних наук, начальник 

Київського факультету Національної академії Національної гвардії України. 

 

Бейгул Сергій Володимирович, начальник Полтавського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській області. Назва дисертації: «Управлінські 

рішення в діяльності територіальних органів Національної поліції України». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Спецрада К 26.503.01 Науково-дослідного інституту публічного права (03035, м. Київ, 
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вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: Сербин Руслан Андрійович, 

Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Чудновський Олександр 

Вікторович, кандидат  юридичних наук, директор департаменту громадського порядку та 

цивільного захисту Дніпровської міської ради. 
 

 

 

 

Дерстуганова Наталя Вікторівна, викладач кафедри богослов’я та гуманітарних 

дисциплін, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя). Назва дисертації: 

«Формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії в 

професійній діяльності». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада Д 17.127.04 Класичного приватного університету (69002, м. 

Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 220-95-85). Науковий керівник: Сущенко 

Лариса Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної 

педагогіки (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя). Офіційні опоненти: 

Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та психології Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро); Беспарточна 

Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та 

філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

(м. Кременчук). 

 

 

Саркісова Олена Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту, економіки 

та туризму, Льотна академія Національного авіаційного університету. Назва дисертації: 

„Педагогічні умови професійного становлення менеджерів авіаційної галузі у процесі 

професійної підготовки”. Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Спецрада К 23.144.02 Льотної академії Національного авіаційного 

університету МОН України (25005, м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1; 

тел. (052) 234-40-39). Науковий керівник: Плачинда Тетяна Степанівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-

гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету. Офіційні 

опоненти: Теловата Марія Теодозіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту; 

Лаврентьєва Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького державного 

педагогічного університету. 

 

Ткачук Дмитро Валерійович, заступник начальника штабу – начальник відділу 

прикордонного контролю штабу Херсонського прикордонного загону Азово-чорноморського 

регіонального управління. Назва дисертації: «Педагогічні умови професійної підготовки 

інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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євроінтеграції». 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: Діденко 

Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Тогочинський Олексій 

Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Академії державної 

пенітенціарної служби; Ринденко Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

заступник начальника відділу циклових комісій – голова циклової комісії іноземної мови та 

гуманітарних дисциплін центру підготовки молодших інспекторів Головного центру 

підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора 

Ігоря Момота. 

 

 

Лі Ліцюань, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. Спецрада 

Д 55.053.01 Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (40002, 

м. Суми, вул. Роменська, 87; тел. (0542) 22-15-17. Науковий керівник: Овчаренко Наталія 

Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики музичного 

виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного 

університету. Офіційні опоненти: Лобова Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Мережко Юлія Валеріївна, кандидат 

педагогічних наук, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу Київського 

університету імені Бориса Грінченка.  

 

 

 

Гудим Максим Степанович, лікар-нейрохірург ДУ «Науково-практичний центр 

ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України». Назва дисертації: «Пухлини 

краніоорбітальної ділянки та орбіти. Клініка, діагностика та хірургічне лікування». Шифр та назва 

спеціальності — 14.01.05 — нейрохірургія. Спецрада Д.26.557.01 Державної установи «Інститут 

нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Платона 

Майбороди, 32; тел. (067) 209-78-05). Науковий керівник: Поліщук Микола Єфремович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. Офіційні опоненти: Главацький 

Олександр Якович, доктор медичних наук, професор начальник відділу ад’ювантних методів 

лікування при пухлинах центральної нервової системи Державної установи «Інститут 

нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»; Смоланка Андрій Володимирович, 

кандидат медичних наук, медичний директор Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» Закарпатської обласної ради; асистент 

кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії ДВНЗ «Ужгородський національний університет 

МОН України». 

 

 

Закордонець Віталій Олександрович, лікар-нейрохірург консультативного 

поліклінічного відділення Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. 

Ромоданова НАМН України». Назва дисертації: «Аденоми гіпофіза, що секретують 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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соматотропний гормон. Діагностика та нейрохірургічне лікування». Шифр та назва 

спеціальності — 14.01.05 — нейрохірургія. Спецрада Д.26.557.01 Державної установи 

«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (04050, м. Київ, вул. 

Платона Майбороди, 32; тел. (067) 209-78-05). Науковий керівник: Пічкур Леонід 

Дмитрович, доктор медичних наук, начальник науково-організаційного відділу з групою 

епідеміології та прогнозування нейрохірургічних захворювань Державної установи «Інститут 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України». Офіційні опоненти: Хижняк Оксана 

Олегівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу клінічної ендокринології ДУ 

«Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»; Сірко Андрій 

Григорович, доктор медичних наук, доцент, завідувач відділенням церебральної 

нейрохірургії №2 КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня, ім. І.І. Мечникова МОЗ 

України»; професор кафедри нервових хвороб та нейрохірургії факультету післядипломної 

освіти ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

 

 

Никифорак Зіновій Михайлович, лікар-нейрохірург відділення позамозкових пухлин 

Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». Назва 

дисертації: «Хірургічне лікування менінгіом навколоселярної локалізації». Шифр та назва 

спеціальності — 14.01.05 — нейрохірургія. Спецрада Д.26.557.01 Державної установи «Інститут 

нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (04050, м. Київ, вул. Платона 

Майбороди, 32; тел. (067) 209-78-05). Науковий керівник: Кваша Михайло Сергійович, доктор 

медичних наук, завідувач відділення позамозкових пухлин Державної установи «Інститут 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України». Офіційні опоненти: Поліщук Микола 

Єфремович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нейрохірургії Національної 

медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; Щеглов Дмитро 

Вікторович, доктор медичних наук, директор ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної 

нейрорентгенохірургії НАМН України». 

 

 

Бібен Андрій Васильович, асистент кафедри ортопедичної стоматології Івано-

Франківського національного медичного університету. Назва дисертації: «Клініко-

експериментальні аспекти вивчення оклюзійних співвідношень при виготовленні сучасних 

конструкцій незнімних протезів». Шифр та назва спеціальності -  14.01.22 – стоматологія. 

Спецрада Д 61.051.08. Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет» (88000, м. Ужгород,  вул. Підгірна, 46; тел: (03122) 3-33-41). 

Науковий керівник: Ожоган Зіновій Романович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету. Офіційні опоненти: Потапчук Анатолій Мефодійович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом 

терапевтичної та ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет»; Макєєв Валентин Федорович, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. 

 

 

Винниченко Ольга Володимирівна, лікар-анестезіолог відділення загальної та 

трансплантаційної анестезіології ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 

імені О. О. Шалімова» НАМН України, м. Київ. Назва дисертації: «Штучна вентиляція легенів 

у пацієнтів з морбідним ожирінням». Шифр та назва спеціальності – 14.01.30 – анестезіологія 

та інтенсивна терапія. Спецрада Д 26.613.02 Національної медичної академії післядипломної 
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освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044)205-

49-82). Науковий керівник: Мазур Андрій Петрович, доктор медичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії ДУ 

«Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України. 

Офіційні опоненти: Дубров Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця; Воротинцев Сергій Іванович, доктор медичних наук, доцент, 

завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького державного медичного 

університету. 

 
 

Грицишин Богдан Русланович, лікар акушер-гінеколог пологового відділення КНП 

ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», м. Львів. Назва дисертації: «Профілактика та 

лікування плацентарної недостатності у жінок із тиреопатіями в умовах йододефіциту». 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). Науковий керівник: Паєнок Олександр 

Станіславович, доктор медичних наук, професор, доцент кафедри акушерства і гінекології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. 

Офіційні опоненти: Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри акушерства і гінекології № 1 Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України; Семенюк Людмила Миколаївна, 

доктор медичних наук, доцент, завідувач відділу репродуктивної медицини та хірургії 

Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 

органів і тканин МОЗ України. 

 

 

Гурін Павло Володимирович, лікар-анестезіолог відділення загальної та 

трансплантаційної анестезіології ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології 

імені О. О. Шалімова» НАМН України, м. Київ. Назва дисертації: «Інфузійна терапія при 

операціях коронарного шунтування на працюючому серці в умовах тотальної інгаляційної 

анестезії». 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 МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел.(044)205-49-82). 

Науковий керівник: Мазур Андрій Петрович, доктор медичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії ДУ «Національний 

інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України. Офіційні 

опоненти: Згржебловська Леся Володимирівна, доктор медичних наук, доцент, професор 

кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України; Жовнір Володимир Аполлінарійович, доктор 

медичних наук, головний лікар ДУ «Науково практичний центр дитячої кардіології та 

кардіохірургії МОЗ України». 

 

 

Дудченко Лариса Віталіївна,  завідуюча другим акушерським відділенням, КНП 

«Пологовий будинок № 7» Одеської міської ради. Назва дисертації: «Профілактика 

перинатальних ускладнень у вагітних з тютюнопалінням». 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; т. 8-048-723-33-24). 
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Науковий керівник: Гладчук Ігор Зіновійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету. 

Офіційні опоненти: Вдовиченко Юрій Петрович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; Давидова Юлія Володимирівна, 

доктор медичних наук, професор, завідуюча відділенням акушерських проблем 

екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М. 

Лук’янової НАМН України». 

 

Ковальчук Ірина Миколаївна, асистент кафедри нормальної фізіології, Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького. Назва дисертації: «Вплив 

донора сірководню на функціонально-метаболічний стан міокарда і печінки та варіабельність 

серцевого ритму експериментальних тварин за умов дії іонізуючого випромінювання». 

Шифр та назва спеціальності –  14.03.03 – нормальна фізіологія. Спецрада – Д 35.600.03 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79010, м. 

Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 260-32-44). Науковий керівник: Гжегоцький Мечислав 

Романович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри нормальної фізіології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Офіційні 

опоненти: Сагач Вадим Федорович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу 

фізіології кровообігу Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України; Воронич-

Семченко Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

фізіології Івано-Франківського національного медичного університету.  

 

 

Павличко Роман Романович, лікар – стоматолог приватної стоматологічної клініки 

«ФОП Куцалаба Богдан Адамович» м. Самбір. Назва дисертації: «Особливості відновлення 

коронкової частини жувальних зубів зі значною втратою твердих тканин ендодонтичними 

коронками». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 35.600.01 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України 

(79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69; тел. (032) 275-76-32). Науковий керівник: Макєєв 

Валентин Федорович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної 

стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

МОЗ України. Офіційні опоненти: Янішен Ігор Володимирович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного 

медичного університету МОЗ України; Лабунець Василь Аксентійович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач ортопедичним відділенням Державного інституту стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України. 

 

 

Пашенко Андрій Віталійович, лікар відділення дитячої ортопедії, Державна 

установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної 

академії медичних наук України". Назва дисертації: "Лікування деформацій довгих кісток у 

дітей із недосконалим остеогенезом за допомогою інтрамедулярних телескопічних 

фіксаторів (експериментально-клінічне дослідження)". Шифр та назва спеціальності - 

14.01.21 - травматологія та ортопедія. Спецрада Д 64.607.01 Державної установи "Інститут 

патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних 

наук України" (61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 80; т. (057)725-14-10). Науковий керівник: 

Хмизов Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу 

патології хребта та суглобів дитячого віку Державної установи "Інститут патології хребта та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України". 

Офіційні опоненти: Климовицький Володимир Гарійович, доктор медичних наук, 

професор, директор Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Донецького 

національного медичного університету МОЗ України; Дігтяр Валерій Андрійович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології 

Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". 

 

 

Зверхановський Олександр Анатолійович, асистент кафедри ортопедичної 

стоматології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Назва 

дисертації: «Вдосконалення конструкції повних знімних протезів в комплексі профілактики 

протезних стоматитів». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада К 

41.136.03 Міжнародного гуманітарного університету (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, 33; тел. (048)715-38-28). Науковий керівник: Чулак Леонід Дмитрович, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної стоматології Одеського медичного 

інституту Міжнародного гуманітарного університету. Офіційні опоненти: Янішен Ігор 

Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної 

стоматології Харківського національного медичного університету; Дмитришин Тетяна 

Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету. 

 

 

Кащак Тетяна Василівна, асистент кафедри фізіології з основами біоетики та 

біобезпеки Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації: «Патогенетичні особливості 

функціональних порушень печінки в пізній період скелетної травми, ускладненої опіком». 

Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 58.601.01 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: 

Гудима Арсен Арсенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини 

катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Офіційні опоненти: Рикало Надія Анатоліївна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; Заморський Ігор Іванович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України.  

 

Тертична-Теслюк Світлана Вікторівна, асистент кафедри акушерства та 

гінекології Державного закладу "Луганський державний медичний університет" МОЗ 

України. Назва дисертації: “Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у 

вагітних-переміщених осіб”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та 

гінекологія. 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. (044)483-90-56). Науковий керівник: Жабченко Ірина Анатоліївна, 

доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідуюча відділення патології 

вагітності та пологів Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О.М.Лук'янової НАМН України". Офіційні опоненти: Бенюк Василь 

Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 
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№ 3 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України; Булавенко 

Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ 

України. 

 

 

Чорненька Ганна Миколаївна, лікар-патологоанатом головної лабораторії КЗ ЛОР 

«Львівське обласне патологоанатомічне бюро». Назва дисертації: «Особливості 

ремоделювання ендометрію у залежності від гормонального статусу щитоподібної залози 

(клініко-експериментальне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.03.01 – 

нормальна анатомія. Спецрада Д 58.601.01 Тернопільського національного медичного 

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

тел. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Кузик Юлія Іванівна, доктор медичних наук, 

доцент, професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Офіційні опоненти: 

Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет»; Шаторна Віра Федорівна, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України». 

 

 

Юско Тетяна Іванівна, молодший науковий співробітник відділення ендокринної 

гінекології Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 

О. М. Лук'янової НАМН України". Назва дисертації: “Удосконалення методів діагностики та 

лікування хронічного сальпінгоофориту із різними варіантами перебігу”. Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.01 – акушерство та гінекологія. 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. (044) 483-90-56). Науковий 

керівник: Калугіна Людмила Вадимівна, доктор медичних наук, провідний науковий 

співробітник відділення ендокринної гінекології Державної установи "Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України". Офіційні 

опоненти: Бенюк Василь Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри акушерства та гінекології № 3 Національного медичного університету ім. О. О. 

Богомольця МОЗ України; Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова 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, 

професор, завідувач кафедри комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії 
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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. 

 

 

 

Чжан Ївень, викладач Інституту мистецтв, Нанкінський Університет (КНР). Назва 

дисертації: «Тема “вічної жіночності” в європейській оперній творчості: до проблеми 

гендерного підходу в мистецтвознавстві». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне 

мистецтво. Спецрада Д 41.857.01 Одеської національної музичної академії імені А. 

В. Нежданової (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 63; тел. (048)726-78-76). Науковий 

керівник: Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

проректор з наукової роботи, Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової. 

Офіційні опоненти: Драч Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

кафедри історії української та зарубіжної музики Харківського національного університету 

мистецтв ім. І. П. Котляревського; Кучма Олена Петрівна, кандидат мистецтвознавства, 

заступник директора з навчальної роботи спеціального циклу Одеської середньої 

спеціалізованої музичної школи-інтернату імені проф. П.С. Столярського. 

 

Дубка Олександр Сергійович, аспірант кафедри теорії музики, Харківський 

національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. Назва дисертації: «Соната 

для тромбона у творчості зарубіжних та українських композиторів XX – початку XXI 

століть». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада К 64.871.01 

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (61003, 

м. Харків, м. Конституції, 11/13; тел. (057)731-10-95). Науковий керівник: Ігнатченко 

Георгій Ігорович, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики 

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Офіційні 

опоненти: Качмарчик Володимир Петрович, доктор мистецтвознавства, професор, 

кафедри дерев'яних духових інструментів Національної музичної академії України імені П. І. 

Чайковського; Копоть Ірина Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 

кафедри мистецтв Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

 

 

Алімадад Солтані Алі, аспірант кафедри основ архітектури та архітектурного 

проектування, Київський національний університет будівництва та архітектури. Назва 

дисертації: «Принципи формування архітектури торгово-розважальних комплексів в Ірані». 

Шифр та назви спеціальності – 18.00.02 – архітектура будівель і споруд. Спецрада Д 

26.056.02 Київського національного університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, 

Повітрофлотський пр., 31, тел. (044)241-55-80). Науковий керівник: Слєпцов Олег 

Семенович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури та 

архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Офіційні опоненти: Чернявський Володимир Георгійович, доктор 

архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв 

МИСТЕЦТВО 

АРХІТЕКТУРА 

https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/3685-kandydat-mystetstvoznavstva-dotsent-kafedry-muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky-vlasenko-im.html
https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/3685-kandydat-mystetstvoznavstva-dotsent-kafedry-muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky-vlasenko-im.html
https://kdpu.edu.ua/muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky/zahalna-informatsiia/vykladachi-kafedry/3685-kandydat-mystetstvoznavstva-dotsent-kafedry-muzykoznavstva-instrumentalnoi-ta-khoreohrafichnoi-pidhotovky-vlasenko-im.html
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Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури; Буравченко Сергій 

Григорович, кандидат архітектури, професор кафедри архітектури Національного 

авіаційного університету. 

 

 

Касім Мохаммед Басім Касім, аспірант кафедри основ архітектури та архітектурного 

проектування, Київський національний університет будівництва та архітектури. Назва 

дисертації: «Принципи архітектурно-планувальної організації терміналів аеропортів (на 

прикладі аеропортів Іраку)». Шифр та назва спеціальності – 18.00.02 – Архітектура будівель 

та споруд. Спецрада Д 26.056.02 Київського національного університету будівництва і 

архітектури (03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел.(044)241-55-80). Науковий 

керівник: Сьомка Сергій Володимирович, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри 

основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету 

будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Василенко Олександр Борисович, доктор 

архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Одеської 

державної академії будівництва та архітектури; Буравченко Сергій Григорович, кандидат 

архітектури, професор кафедри архітектури Національного авіаційного університету.  

 

Яковенко Маргарита Костянтинівна, аспірантка кафедри основ архітектури та 

архітектурного проектування, Київський національний університет будівництва і 

архітектури. Назва дисертації: «Еволюція Київської архітектурної школи як складової 

системи освіти України (на прикладі Київського національного університету будівництва і 

архітектури)». Шифр та назва спеціальності – 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація 

пам’яток архітектури. Спецрада Д 26.056.02 Київський національний університет 

будівництва і архітектури (03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31; тел. (044)241-55-

80). Науковий керівник: Слєпцов Олег Семенович, доктор архітектури, професор, 

завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проектування Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Фоменко 

Оксана Олексіївна доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інноваційних 

технологій дизайну архітектурного середовища Харківського національного університету 

будівництва і архітектури; Гнатюк Лілія Романівна кандидат архітектури, доцент, доцент 

кафедри дизайну інтер'єру факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного 

авіаційного університету. 

 

 

Дикун Жанна Євгеніївна, фізична особа підприємець ФОП «Дикун Жанна 

Євгеніївна». Назва дисертації: «Принципи архітектурно-планувальної організації морських 

пасажирських терміналів в умовах реконструкції». Шифр та назва спеціальності – 18.00.02 – 

архітектура будівель та споруд. Спецрада Д 26.056.02 Київського національного 

університету будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31 , телефон 

(044)-241-55-80). Науковий керівник: Зиміна Світлана Борисівна, кандидат архітектури, 

доцент, професор кафедри основ архітектури та архітектурного проектування Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Чернявський 

Володимир Георгійович, доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії 

архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури; Бармашина Людмила Миколаївна, кандидат архітектури, старший науковий 

співробітник, доцент кафедри архітектури Національного авіаційного університету. 
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Костюк Олена Віталіївна, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. Назва 

дисертації: «Психологічні особливості невротизації майбутніх лікарів в умовах 

трилінгвізму». 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: Луньов Віталій Євгенійович, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та медичної психології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Максименко Ксенія Сергіївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ України; Онуфрієва Ліана 

Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та 

практичної психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету імені 

Івана Огієнка МОН України. 

 

 

 

 

 

 

 

Джумеля Володимир Володимирович, старший викладач вищого навчального 

закладу кафедри військової підготовки, Національний авіаційний університет. Назва 

дисертації: «Механізми реалізації державної політики протидії тіньовій економіці в Україні». 

Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада 

К 14.052.03 Державного університету «Житомирська політехніка» (10005, м. Житомир, 

вул. Чуднівська, 103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: Мотренко Тимофій 

Валентинович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного 

адміністрування ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Офіційні 

опоненти: Дяченко Олексій Петрович, доктор наук з державного управління, доцент, 

доцент кафедри обліку і оподаткування Одеського державного аграрного університету; 

Сергієнко Лариса Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 

економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету 

«Житомирська політехніка». 

 

Дубовик Анастасія Володимирівна, викладач кафедри публічного адміністрування, 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Назва дисертації: 

«Державне регулювання розвитку ринку нерухомості в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. Спецрада К 14.052.03 

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

103; тел. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: Драган Іван Олександрович, доктор наук з 

державного управління, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та 

адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка». Офіційні опоненти: 

Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова; Самойлова Ірина Іванівна, кандидат наук з 
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державного управління, доцент кафедри менеджменту Університету державної фіскальної 

служби України. 

 

Ярошенко Євгенії Вікторівни, старший викладач кафедри психології Інституту 

підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики 

України. Назва дисертації: «Формування та реалізація державної політики з гендерної 

паритетності у сфері публічного управління». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – 

механізми державного управління. Спецрада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України (03038, м. 

Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник: Войтович Радмила 

Василівна, доктор наук з державного управління, професор, ректор Інституту підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України. Офіційні опоненти: Довгань Валерій 

Іванович, доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник 

науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького; Лихач Юлія Юріївна, кандидат наук з державного управління, Центр 

адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства України 

з питань державної служби, перший заступник директора Центру адаптації державної служби. 

 

 

Турчак Анни Василівни, фізична особа підприємець «ФОП Турчак Анна 

Василівна». Назва дисертації: «Механізми забезпечення політики інформаційної безпеки як 

складової державної безпеки України». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми 

державного управління. Спецрада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України Міністерства соціальної політики України (03038, м. Київ, вул. 

Нововокзальна, 17; тел. (044) 536-14-51). Науковий керівник: Ворона Петро Васильович, 

доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України. Офіційні опоненти: Семенченко  Андрій 

Іванович, доктор наук з державного управління, професор, директор Інституту вищих керівних 

кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України; Олексюк Лілія 

Віталіївна, кандидат наук з державного управління, Голова громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології».  

 

 

Худар Станіслав Миколайович заступник директора департаменту – начальник 

відділу аналітичної роботи та ведення баз даних Департаменту боротьби з відмиванням 

доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України. Назва 

дисертації: «Соціальна реклама як комунікативний інструмент оптимізації державного 

управління». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02 – механізми державного управління. 

Спецрада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Міністерства соціальної політики України (03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17; тел. (044) 

536-14-51). Науковий керівник: Дубич Клавдія Василівна доктор наук з державного 

управління, доцент, завідувачка кафедрою публічного управління та адміністрування 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Офіційні опоненти: 

Федорів Тетяна Володимирівна доктор наук з державного управління, доцент, головний 

редактор Громадської організації «Громадське радіо»; Рачинська Олена Анатоліївна, 

кандидат наук з державного управління, провідний спеціаліст відділу нормативного забезпечення 

реалізації антикорупційної політики Департаменту координації антикорупційної політики 

Національного агентства з питань запобігання корупції.  
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