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Вавилова Ірина Борисівна, завідувач відділу позагалактичної астрономії та астро-

інформатики, Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України. 

Назва дисертації: «Астроінформатика великомасштабних структур Всесвіту». Шифр та 

назва спеціальності – 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія. Спецрада Д 26.208.01 

Головної астрономічної обсерваторії НАН України (03143, м. Київ, вул. Академіка 

Заболотного, 27; тел. (044) 526-08-69). Офіційні опоненти: Захаренко Вячеслав 

Володимирович, доктор фізико-математичних наук, директор Радіоастрономічного 

інституту НАН України; Івченко Василь Миколайович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Мелех Богдан 

Ярославович, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри астрофізики 

фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка МОН 

України.  

 

 

Баннікова Олена Юріївна, старший науковий співробітник відділу космічної 

радіофізики Радіоастрономічного інституту НАН України. Назва дисертації: «Тороїдальні 

структури в астрофізичних об’єктах». Шифр та назва спеціальності – 01.03.02 – астрофізика, 

радіоастрономія. Спецрада Д 64.051.02 Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87). Науковий 

консультант: Конторович Віктор Мусійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

старший науковий співробітник відділу декаметрової радіоастрономії Радіоастрономічного 

інституту НАН України. Офіційні опоненти: Новосядлий Богдан Степанович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, директор Астрономічної обсерваторії  Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Жданов Валерій Іванович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач відділу астрофізики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Болотін Юрій Львович, доктор фізико-математичних 

наук, завідувач відділу теоретико-групових властивостей елементарних частинок, теорії ядра 

і нелінійної динамiки Інституту теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера ННЦ «Харківський 

фізико-технічний інститут» НАН України.  

 

 

 

 Шкарупа Володимир Миколайович, завідувач кафедри медичної біології 

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Назва дисертації: 

«Гумінові речовини як модифікатори мутаційного процесу». Шифр та назва спеціальності – 

03.00.15 – генетика (біологічні науки). Спецрада Д 26.562.02 Державної установи 

«Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (04050, м. Київ, вул. 

Юрія Іллєнка, 53, тел. (+380 44 4837240). Науковий керівник: Клименко Сергій 

Вікторович, доктор медичних наук, завідувач відділу медичної генетики Державної 

установи «Національний центр радіаційної медицини НАМН України». Офіційні опоненти: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА НАУК 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Горова Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор кафедри хімії Національного ТУ 

«Дніпровська політехніка»; Рашидов Намік Мамед-огли, доктор біологічних наук, 

завідувач лабораторії біофізики сигнальних систем інституту клітинної біології та генетичної 

інженерії НАН України; Страшнюк Володимир Юрійович, доктор біологічних наук, 

професор кафедри генетики і цитології Харківського національного університету.  

 

 

 

Гриджук Ярослав Степанович, доцент кафедри технічної механіки,                               

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Назва дисертації: 

«Розвиток наукових основ інжинірингу динамічних процесів трубних та штангових колон 

при бурінні та експлуатації свердловин». Шифр та назва спеціальності – 05.05.12 – машини 

нафтової та газової промисловості. Спецрада Д 20.052.04 Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; 

тел. (0342) 54-72-66). Науковий консультант: Чудик Ігор Іванович, доктор технічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. Офіційні опоненти: Яким Роман Степанович, доктор технічних 

наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка; Судаков Андрій 

Костянтинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазової 

інженерії та буріння Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; 

Кунцяк Ярослав Васильович, доктор технічних наук, доцент, генеральний директор ПрАТ 

«Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту». 

 

Ковбаса Сергій Миколайович, доцент кафедри автоматизації електромеханічних 

систем та електроприводу, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Назва дисертації: «Розвиток теорії 

бездавачевого векторного керування електромеханічними системами з асинхронними 

двигунами». Шифр та назва спеціальності – 05.09.03 – електротехнічні комплекси та 

системи. Спецрада Д 26.002.20 Національного технічного університету України «Київський 

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

204-82-62). Науковий консультант: Пересада Сергій Михайлович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Чорний Олексій Петрович, доктор технічних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і 

систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; Щур Ігор Зенонович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри електромехатроніки і комп'ютеризованих електромеханічних систем Інституту 

енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка»; 

Волков Ігор Володимирович,  доктор технічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів Інституту 

електродинаміки НАН України. 

 

 

Гончар Сергій Феодосійович, учений секретар, Інститут проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Назва дисертації: «Методологія оцінювання ризиків 

кібербезпеки інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури». Шифр та назва 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 



02.03.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

3 
 

спеціальності – 05.13.21 – системи захисту інформації. Спецрада Д 26.062.17 Національного 

авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, тел. (044) 406-70-22). 

Науковий консультант: Мохор Володимир Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН 

України. Офіційні опоненти: Лахно Валерій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Грищук Руслан Валентинович, доктор технічних наук, 

професор, начальник кафедри захисту інформації та кібербезпеки Житомирського військового 

інституту імені С.П. Корольова; Ковальчук Людмила Василівна, доктор технічних наук, 

професор, професор СК № 22 Академії зовнішньої розвідки України. 

 

 

Вдовиченко Олександр Васильович, старший науковий співробітник Інституту 

проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. Назва дисертації: 

«Ідентифікація мезоструктури та визначення властивостей  порошкових і композиційних 

матеріалів методами акустичної спектроскопії». Шифр та назва спеціальності – 05.02.01 – 

матеріалознавство. Спецрада Д.26.207.03 Інституту проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича НАН України (03142, м. Київ, вул. Кржижановського, 3; тел. (044)390-

87-51). Науковий консультант Скороход Валерій Володимирович, академік НАН України, 

доктор технічних наук. Офіційні опоненти:  Скальський Валентин Романович, доктор 

технічних наук, професор, заступник директора, провідний науковий співробітник відділу 

акустичних методів технічної діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка 

НАН України;  Лєщук Олександр Олександрович, доктор технічних наук,  завідувач відділу 

фізико-механічних досліджень та нанотестування матеріалів Інституту надтвердих матеріалів 

НАН України; Сизоненко Ольга Миколаївна, доктор технічних наук, професор, головний 

науковий співробітник, в.о. завідувача відділу імпульсної обробки дисперсних систем  Інституту 

імпульсних процесів і технологій НАН України.   

 

 

Касянчук Михайло Миколайович, доцент кафедри кібербезпеки, Тернопільський 

національний економічний університет.  Назва дисертації: «Методи опрацювання 

багаторозрядних чисел в асиметричних криптосистемах на основі модулярної арифметики». 

Шифр та назва спеціальності – 05.13.21 – системи захисту інформації. Спецрада Д 26.062.17 

Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 1, тел. (044) 

406-70-22). Науковий консультант: Николайчук Ярослав Миколайович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Тернопільського 

національного економічного університету. Офіційні опоненти: Білецький Анатолій Якович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроніки Національного авіаційного 

університету; Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету; Олійников Роман 

Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки інформаційних систем 

і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

 

 

 Маркіна Людмила Миколаївна, завідувачка кафедрою техногенної та цивільної 

безпеки, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Назва 

дисертації: «Розвиток наукових основ екологічно прийнятного піролізного процесу 

утилізації твердих органічних відходів». 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. 
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(044) 206-31-31). Науковий консультант: Антонов Анатолій Васильович, доктор технічних 

наук, професор кафедри екологічного аудиту та експертизи Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління. Офіційні опоненти: Петрук Василь Григорович, 

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

довкілля Вінницького національного технічного університету; Вамболь Віола 

Владиславівна, доктор технічних наук, професор, професор навчально-наукового відділу 

безпеки та гігієни праці Державної установи «Національний науково-дослідний інститут 

промислової безпеки та охорони праці»; Попович Василь Васильович, доктор технічних 

наук, доцент, начальник інституту цивільного захисту Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності. 

 

 

 

 

Волощук Ігор Степанович, завідувач лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України. Назва 

дисертації: «Біологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва високоякісного 

насіння пшениці озимої в Західному Лісостепу України». Шифр та назва спеціальності – 

06.01.05 – селекція і насінництво. Спецрада Д 74.844.04 Уманського національного 

університету садівництва (20300, м. Умань, вул. Інститутська, 1; тел. (097) 766-04-56). 

Науковий консультант: Доронін Володимир Аркадійович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків і 

біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

України. Офіційні опоненти: Гаврилюк Микола Микитович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, заступник директора Інституту фізіології рослин і 

генетики НАН України. Миколайко Валерій Павлович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор кафедри біології та методики її навчання, декан природничо-географічного 

факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Кириленко Віра Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий 

співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В. В. 

Ремесла НААН України. 

 

 

Малюга Володимир Миколайович, доцент кафедри відтворення лісів та лісових 

меліорацій Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва 

дисертації: «Фітомеліоративні основи функціонування захисних лісонасаджень на яружно-

балкових землях рівнинної частини України». Шифр та назва спеціальності - 06.03.01  

лісові культури та фітомеліорація. Спецрада Д 26.004.09 Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15;  

тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант: Пилипенко Олексій Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, пенсіонер. Офіційні опоненти: Гайда Юрій 

Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри економіки та 

менеджменту природокористування Тернопільського національного економічного 

університету; Распопіна Світлана Петрівна, доктор сільськогосподарських наук, завідувач 

кафедри лісових культур і меліорацій Харківського національного аграрного університету 

імені В. В. Докучаєва; Лавров Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, завідувач кафедри загальної екології та екотрофології Білоцерківського 

національного аграрного університету. 

 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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Гернего Юлія Олександрівна, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва 

дисертації: «Фінансові механізми забезпечення збалансованого людського розвитку». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.08 – фінанси, гроші 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: Диба Михайло 

Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і 

контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Офіційні опоненти: Єфименко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

президент Академії фінансового управління (м. Київ); Лондар Сергій Леонідович, доктор 

економічних наук, професор, директор Державної наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики» (м. Київ); Рекова Наталія Юріївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії 

(м. Краматорськ). 

 

 

Даценко Ганна Василівна, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький 

торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 

університету. Назва дисертації: «Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових 

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

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 70.052.01 Хмельницького 

національного університету (29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72–

64–35). Науковий консультант: Нижник Віктор Михайлович, доктор економічних наук, 

професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного 

університету. Офіційні опоненти: Андрушків Богдан Миколайович, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Череп Алла 

Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету 

Запорізького національного університету; Подольчак Назар Юрійович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового 

менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». 

 

 

Климчук Марина Миколаївна, професор кафедри організації та управління 

будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва 

дисертації: «Науково-прикладні засади управління енергозбереженням на будівельних 

підприємствах». 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, тел.: (044) 241-55-80). Науковий консультант: Куліков Петро Мусійович, доктор 

економічних наук, професор, ректор Київського національного університету будівництва і 

архітектури. Офіційні опоненти: Джеджула В’ячеслав Васильович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри інженерних систем у будівництві Вінницького 

національного технічного університету; Войтко Сергій Васильович, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Грозний 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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Ігор Сергійович доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління 

персоналом і маркетингу Запорізького національного університету. 

 

 

Мельник Тетяна Степанівна, начальник відділу прогнозування ризиків Департаменту 

оперативного моніторингу, АТ «Українська залізниця». Назва дисертації: «Методологія 

маркетингових досліджень у залізничних пасажирських перевезеннях далекого сполучення». 

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

видами економічної діяльності). Спецрада Д 26.059.04 Національного транспортного 

університету (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1; тел. (044) 280-54-09). 

Науковий консультант: Бакалінський Олександр Вікторович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри менеджменту Національного транспортного університету. 

Офіційні опоненти: Дейнека Олександр Георгійович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Українського державного університету 

залізничного транспорту МОН України; Копитко Василь Іванович, доктор економічних 

наук, професор, декан факультету Львівської філії Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України; 

Соломянюк Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

маркетингу Національного університету харчових технологій МОН України. 

 

 

Приймак Наталія Сергіївна, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного 

адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган–Барановського (м. Кривий Ріг). Назва дисертації: «Управління стратегічними змінами 

на підприємствах: теорія та практика». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка 

та управління підприємства (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.120.01 

Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. 

Січеславська Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68). Науковий консультант: Чернега Оксана 

Богданівна, доктор економічних наук, професор, в.о. ректора Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг). 

Офіційні опоненти: Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»; Толпежніков Роман Олексійович, доктор економічних 

наук, доцент, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного 

університету; Ареф’єв Сергій Олегович, доктор економічних наук, професор кафедри 

підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну.  

 

 

Хачатрян Валентина Валентинівна, завідувач кафедри економіки та міжнародних 

відносин Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету. Назва дисертації: «Управління підприємницьким 

потенціалом підприємства за умов євроінтеграції». 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; тел. (0552)32-69-10). Науковий консультант: Гончар Ольга 

Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і 

торговельного підприємництва Хмельницького національного університету. Офіційні 

опоненти: Анісімова Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені 

Василя Стуса (м. Вінниця); Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, 

декан економічного факультету Запорізького національного університету; Шарко 

Маргарита Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, 
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підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного технічного 

університету. 

 

 

Чуприна Наталія Миколаївна, декан економічного факультету ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро). Назва дисертації: «Еколого-

орієнтований розвиток хімічних підприємств: методологія та практика». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 08.120.01 Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда 

Нобеля» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68). Науковий 

консультант: Каніщенко Олена Леонідівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Іщук Світлана Олексіївна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач відділу проблем реального сектора економіки регіонів ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; Смерічевський Сергій 

Францович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу 

Національного авіаційного університету; Шевцова Ганна Зіївна, доктор економічних наук, 

доцент, в.о. головного наукового співробітника сектору структурної динаміки просторових 

утворень Інституту економіки промисловості НАН України. 

 

 

Шевчук Сергій Васильович, доцент кафедри митної справи, Університет державної 

фіскальної служби України. Назва дисертації «Регулятивний потенціал держави у 

забезпеченні митних інтересів України». Шифр та назва спеціальності 08.00.03 – економіка 

та управління національним господарством. Спецрада Д 27.855.01 Університету державної 

фіскальної служби України (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, 

тел. (04597) 60-994). Науковий консультант: Пашко Павло Володимирович, доктор 

економічних наук, ректор Університету державної фіскальної служби України. Офіційні 

опоненти: Дацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів, банківської та страхової справи міжрегіональної академії управління 

персоналом; Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувачка кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського 

національного технологічного університету; Рудніченко Євгеній Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-

ресторанної справи Хмельницького  національного університету. 

 

 

 

 

 

Шаф Ольга Вольтівна, доцент кафедри української літератури, Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара. Назва дисертації: “Ґендерно-психологічні 

аспекти української лірики ХХ століття”.  Шифр та  назва спеціальності  –  10.01.01 – 

українська література. Спецрада Д 26.178.01 Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 

України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, тел. (044) 279-10-84). Офіційні опоненти: 

Філоненко Софія Олегівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

української та зарубіжної  літератури і порівняльного літературознавства Бердянського 

державного педагогічного університету; Тарнашинська Людмила Броніславівна, доктор 

філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української 

літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Інституту  літератури ім. Т. Г. 

Шевченка НАН України; Васьків Микола Степанович, доктор філологічних наук, 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ  
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професор, професор кафедри журналістики і нових медіа Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

 

 

Шевченко Тетяна Миколаївна, завідувачка кафедри української літератури, Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова. Назва дисертації: “Есеїстика українських 

письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.”.  Шифр та назва 

спеціальностей  –  10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури. Спецрада Д 

26.178.01 Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. 

Грушевського, 4, тел. (044) 279-10-84). Офіційні опоненти: Кавун Лідія Іванівна, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури і компаративістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Мацевко-

Бекерська Лідія Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри 

зарубіжної літератури Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Мейзерська Тетяна Северинівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 

теорії та історії світової літератури імені проф. В. Фесенко Київського національного 

лінгвістичного університету.  

 

 

 

 

Мироненко Ігор Віталійович, доцент кафедри цивільного права навчально-

наукового юридичного інституту Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Назва дисертації: «Інститут права 

сусідства: теоретичні та практичні засади правового регулювання земельних сусідських 

відносин». Шифр та назва спеціальності – 12.00.06 - земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право. Спецрада Д 64.086.04 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; 

тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант: Костицький Василь Васильович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри теорії права і держави Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Єрмоленко 

Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, 

земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Кулинич Павло Федотович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач сектору проблем аграрного та земельного права 

Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Соколова Алла 

Костянтинівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 

 

Вайцеховська Оксана Романівна, доцент кафедри європейського права та 

порівняльного правознавства, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича. Назва дисертації: «Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади 

та актуальні проблеми в умовах глобалізації Шифр та назва спеціальності – 12.00.11 - 

міжнародне право. Спецрада Д 64.086.03 Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-

61). Науковий консультант: Щокін Юрій Вадимович, доктор юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Денисов Володимир Наумович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства  

Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Смирнова Ксенія 

Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри порівняльного і 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Кононенко Валерій Петрович, доктор юридичних 

наук, адвокат.  

 

 

Дідківська Галина Василівна, завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології, Університет державної фіскальної служби України. Назва дисертації: 

«Кримінологічні засади участі України в міжнародній системі запобігання злочинності». 

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 

консультант: Топчій Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, директор Навчально-наукового інституту права Університету державної 

фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Шакун Василь Іванович, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної академії 

внутрішніх справ; Юзікова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара; Колб Олександр Григорович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри кримінального права та процесу Національного університету 

«Львівська політехніка». 

 

 

Сийплокі Микола Васильович, доцент кафедри кримінального права і процесу 

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Назва дисертації: 

«Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні». Шифр та назва 

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

Спецрада Д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. 

Харків, пр. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: Кузнецов Віталій 

Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор спеціальної кафедри 1 

Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Хряпінський Петро Васильович, доктор 

юридичних наук, професор,  професор кафедри публічного права Інституту гуманітарних і 

соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; 

Павликівський Віталій Іванович, доктор юридичних наук, доцент, проректор з навчальної 

роботи Харківського університету; Храмцов Олександр Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 

Титаренко Олексій Олексійович, начальник служби інформаційно-аналітичної 

роботи територіального управління Служби судової охорони у Дніпропетровській області. 

Назва дисертації: «Теорія та практика державного програмування протидії злочинності в 

Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 64.700.03 Харківського національного 

університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр. Льва Ландау, 27; тел. 739-81-81). 

Науковий консультант: Литвинов Олексій Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Денисова 

Тетяна Андріївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 

права, кримінального процесу та криміналістики Інституту права імені Володимира Сташиса 

Класичного приватного університету; Бабенко Андрій Миколайович, доктор юридичних 

наук, доцент, декан факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 
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Одеського державного університету внутрішніх справ; Батиргареєва Владислава 

Станіславівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, директор Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса. 

 

 

 

 

 

 

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, доцент кафедри спеціальної освіти, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Назва дисертації: 

«Теорія і практика професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-

освітнього середовища вищих навчальних закладів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 74.053.01 Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; тел. (047) 

3-45-82). Науковий консультант: Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Офіційні опоненти: Бойчук Юрій 

Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Мельничук Ірина 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої 

школи та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; Кучай Олександр Володимирович, доктор 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

 

 

Осадча Катерина Петрівна, доцент кафедри інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. 

Мелітополь). Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів до тьюторської 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) 228-07-79). Науковий 

консультант: Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

академік-секретар НАПН України (м. Київ). Офіційні опоненти: Спірін Олег Михайлович, 

доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (м. Київ); Коломієць Алла Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця); Бирка Маріан 

Філаретович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та 

теорії управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області (м. Чернівці).  

 

 

 

 

Мочалов Юрій Олександрович, доцент кафедри хірургічної стоматології, щелепно-

лицевої хірургії та онкостоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Назва дисертації: «Комплексне обґрунтування вдосконалення лікування зубів з дефектами 

твердих тканин в умовах розвитку імпортозаміщення пломбувальних матеріалів». Шифр та 

назва спеціальностей - 14.01.22-стоматологія, 14.02.03-соціальна медицина. Спецрада 

Д61.051.08 Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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університет (88000, м. Ужгород,  вул. Підгірна, 46; тел: (03122) 3-33-41). Науковий 

консультант: Костенко Євген Якович, доктор медичних наук, професор, декан 

стоматологічного факультету, професор кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», МОН України. Офіційні опоненти: Удод 

Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

стоматології №1 Донецького національного медичного університету, МОЗ України; 

Голованова Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою та 

медичним правознавством, Української медичної стоматологічної академії, МОЗ України; 

Лабунець Василь Аксентійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням 

ортопедичної стоматології ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 

України». 

 

 

Турчин Олена Андріївна,  молодший науковий співробітник відділу патології стопи 

та складного протезування Державної установи «Інститут травматології та ортопедії  НАМН 

України». Назва дисертації: «Діагностика та лікування підошовних ентезопатій». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.21 – травматологія та ортопедія. Спецрада  Д 26.606.01 

Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних 

наук України» (01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27; тел. (044) 486-42-49). 

Науковий консультант: Коструб Олександр Олексійович,  доктор медичних наук,  

професор, завідувач відділу спортивної та балетної травми ДУ «Інститут травматології та 

ортопедії НАМН України», м. Київ.  Офіційні опоненти: Бур’янов Олександр  

Анатолійович, доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри травматології та 

ортопедії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця  МОЗ  України;  

Зазірний Ігор Михайлович, доктор медичних наук, керівник Центру ортопедії, 

травматології та спортивної медицини Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС; Тяжелов Олексій 

Алімович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу біомеханіки Державної 

установи «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І.  Ситенка НАМН України», 

м. Харків. 

 

 

Дибкалюк Сергій Віталійович, доцент кафедри ортопедії та травматології № 1, 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України. 

Назва дисертації: "Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта з синдромом компресії 

хребтової артерії. Діагностика і лікування". 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 консультант: 

Герцен Генріх Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедії та 

травматології № 1, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. 

Шупика МОЗ України. Офіційні опоненти: Федотова Інга Фридонівна, доктор медичних 

наук, завідувач відділу консервативного лікування та клінічних випробувань Державної 

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

академії медичних наук України"; Гайко Оксана Георгіївна, доктор медичних наук, 

завідувач відділу функціональної діагностики ДУ "Інститут травматології та ортопедії 

Національної академії медичних наук України"; Бур’янов Олександр Анатолійович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії 

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

 

 



02.03.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

12 
 

Стасюк Олександр Леонідович, завідувач кафедри права ПВНЗ «Академія 

рекреаційних технологій і права». Назва дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення 

реалізації правозахисної функції в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.732.01 

Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України (01011, 

м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4 а, тел. (044) 254-95-25). Науковий консультант: Білоус 

Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор,  провідний науковий співробітник 

відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Державного науково-

дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні опоненти: Берлач 

Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Грохольський 

Володимир Людвігович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки 

та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ; 

Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника 

з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту Адміністрації Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

 

 

Єлисеєва Ірина Віталіївна, провідний науковий співробітник лабораторії 

профілактики краплинних інфекцій, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. 

І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України». Назва дисертації: 

«Теоретично-прикладні основи одержання і застосування нативних антигенів С. diphtheriae 

для створення парентеральних та мукозальних дифтерійних вакцин». Шифр та назва 

спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія. Спецрада Д 64.618.01 ДУ «Інститут мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України» (61057, 

м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-31-51, (057) 731-41-84). Науковий 

консультант: Бабич Євгеній Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

лабораторії профілактики краплинних інфекцій ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. 

І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України». Офіційні опоненти,  

Філімонова Наталія Ігорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету МОЗ 

України; Кременчуцький Геннадій Миколайович, доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології ДЗ 

"Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Чумаченко Тетяна Олександрівна, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Харківського 

національного медичного університету МОЗ України. 

 

 

Кондратюк Вячеслав Миколайович, викладач кафедри медицини катастроф та 

військової медицини, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова 

МОЗ України. Назва дисертації: «Мікробіологічне обґрунтування нової концепції 

протимікробної терапії інфекційно-запальних ускладнень бойових поранень у збройному 

конфлікті сучасності». Шифр та назва спеціальності – 03.00.07 – мікробіологія. Спецрада Д 

64.618.01 ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії 

медичних наук України» (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-31-51, 

(057) 731-41-84). Науковий консультант: Ковальчук Валентин Петрович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України. Офіційні 

опоненти, Бірюкова Світлана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор 

кафедри клінічної імунології та мікробіології Харківської медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України; Климнюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Тернопільського національного 
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медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Дейнека Святослав 

Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології та вірусології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». 

 

 

Стрелко Галина Володимирівна, головний лікар ТОВ «Родинне джерело», м. Київ. 

Назва дисертації: «Етіологія, патогенез та шляхи подолання зниженої відповіді на 

стимуляцію при допоміжних репродуктивних технологіях у жінок з безплідністю». 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: Корнацька Алла 

Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення реабілітації репро-

дуктивної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О. 

М. Лук’янової НАМН України»; Хміль Стефан Володимирович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ДВНЗ «Тернопільський національний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського»; Феськов Олександр Михайлович, доктор 

медичних наук, професор, директор Центру планування сім'ї та репродукції людини TOB 

«САНА-Мед», м. Харків. 

 

 

Товкай Олександр Андрійович, директор Українського науково-практичного 

центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 

Назва дисертації: «Захворювання надниркових залоз та їх хірургічне лікування із 

застосуванням відео-ендоскопічних операцій». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03 – 

хірургія. Спецрада Д 26.003.03 Національного медичного університету імені О. О. 

Богомольця МОЗ України (м. Київ). Офіційні опоненти: Никоненко Олександр 

Семенович, доктор медичних наук, професор, ректор Державного закладу «Запорізька 

медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; Коваленко Андрій Євгенович, 

доктор медичних наук, професор, керівник відділу хірургії ендокринних залоз Державної 

установи «Інституту ендокринології та обміну речовин імені Комісаренка В.П. НАМН 

України; Ковальська Інна Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри 

загальної хірургії №1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.  

 

 

 

 

Кузнєцова Вікторія Юріївна, декан фармацевтичного факультету, Національний 

фармацевтичний університет. Назва дисертації: «Фармакогностичне дослідження джерел 

фенілпропаноїдів та розробка лікарських засобів на їх основі для лікування захворювань 

сечостатевої системи». Шифр та назва спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та 

фармакогнозія. Спецрада Д 64.605.01 Національного фармацевтичного університету 

(61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий консультант: 

Кисличенко Вікторія Сергіївна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 

кафедри хімії природних сполук і нутриціології Національного фармацевтичного 

університету. Офіційні опоненти: Мазулін Олександр Владиленович, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії, фармхімії і технології 

ліків Запорізького державного медичного університету; Марчишин Світлана 

Михайлівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії з 

медичною ботанікою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. 

Горбачевського; Мартинов Артур Вікторович, доктор фармацевтичних наук, професор, 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
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завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології ДУ 

«Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України».  

 

 

Сидора Наталя Вячеславівна, доцент кафедри фармакогнозії, Національний 

фармацевтичний університет. Назва дисертації: «Фармакогностичне дослідження 

представників підродини Amygdaloideae родини Rosaceae L. та створення лікарських засобів 

на їх основі». Шифр та назва спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. 

Спецрада Д 64.605.01 Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 53; т. 706-35-81). Науковий консультант: Ковальова Алла Михайлівна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, професор кафедри фармакогнозії Національного 

фармацевтичного університету. Офіційні опоненти: Коновалова Олена Юріївна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної та біологічної хімії, 

фармакогнозії ПВНЗ «Київський медичний університет»; Грицик Андрій Романович, 

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармації Івано-Франківського 

національного медичного університету; Мартинов Артур Вікторович, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної 

імунофармакології ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова НАМН 

України». 

 

 

 

 

Еверт Віктор Вікторович, генеральний директор ТОВ «Зоетіс Україна». Назва 

дисертації: «Морфофункціональний статус органів кровотворення та імунного захисту 

поросят за різних форм перебігу цирковірусної інфекції ІІ типу». Шифр та назва 

спеціальності – 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. Спецрада Д 35.826.03 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. 

Ґжицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50; тел. (032) 275-38-75). Науковий консультант: 

Гаврилін Павло Миколайович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри 

нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: 

Горальський Леонід Петрович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри 

анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету. 

Борисевич Борис Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри 

патологічної анатомії Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Жила Микола Іванович, доктор ветеринарних наук, доцент, завідувач лабораторії 

клініко-біологічних досліджень Державного науково-дослідного контрольного інституту 

ветеринарних препаратів та кормових добавок. 

 

 

 

 

 

Коменда Ольга Іванівна, методист Волинського коледжу культури і мистецтв імені 

І. Ф. Стравінського. Назва дисертації: «Універсальна творча особистість в українській 

музичній культурі». Шифр та назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада 

Д 26.005.01 Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Міністерства 

культури, молоді та спорту України (01001, м. Київ-1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11; 

тел. (044) 270-51-38). Науковий консультант: Чекан Юрій Іванович, доктор 

мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії світової музики Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. Офіційні опоненти: Кияновська Любов 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 

 

МИСТЕЦТВО 

 



02.03.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук 

15 
 

Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики 

Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка; Терещенко Алла 

Костянтинівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного 

виховання Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені 

І. К. Карпенка-Карого; Шаповалова Людмила Володимирівна, доктор мистецтвознавства, 

професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. 

 

 

 

 

Дідок Юлія Валентинівна, професор кафедри державного управління, Харківський 

регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України. Назва дисертації: “Державне управління розвитком ветеринарної 

медицини в Україні”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ механізми державного 

управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного захисту України 

(61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий консультант: 

Дзюндзюк Вячеслав Борисович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Офіційні опоненти: Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. З. Гжицького; Дацій 

Надія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, професор  кафедри 

економічної теорії та інтелектуальної власності Житомирського національного 

агроекологічного університету; Шведун Вікторія Олександрівна, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-

виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.  

 

 

Грень Лариса Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та психології управління 

соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут”. Назва дисертації: “Механізми державного управління 

професійно-технічною освітою України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 ‒ 

механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету 

цивільного захисту України (61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). 

Науковий консультант: Мороз Володимирович Михайлович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного 

захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного 

захисту України. Офіційні опоненти: Бабаєв Володимир Миколайович, доктор наук з 

державного управління, професор, ректор Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова; Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з 

державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого 

самоврядування Херсонського національного технічного університету; Парубчак Іван 

Орестович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. З. Гжицького.  

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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Кравчук Олег Вікторович, доцент кафедри кримінального права та процесу, 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. Назва дисертації: 

“Державне управління розвитком експертно-криміналістичного забезпечення державної 

безпеки України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.05  державне управління у сфері 

державної безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада Д 64.707.03 

Національного університету цивільного захисту України (61023, м. Харків, 

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий консультант: Домбровська Світлана 

Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, начальник навчально-

науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. 

Офіційні опоненти: Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. З. Гжицького; 

Покатаєв Павло Сергійович, доктор наук з державного управління, доцент, перший 

проректор Класичного приватного університету; Антонова Людмила Володимирівна, 

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку і аудиту 

Чорноморського Національного університету ім. Петра Могили.  

 

 

 

 

Холодинська Світлана Миколаївна, в. о. зав. кафедри філософських наук та історії 

України ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Назва дисертації: 

«Теоретико-практичний паритет спадщини Михайля Семенка в контексті української моделі 

футуризму : культурологічний аналіз». Шифр та назва спеціальності – 26.00.01 – теорія та 

історія культури (культурологія). Спецрада Д 26.005.02 Національної музичної академії 

України імені П. І. Чайковського Міністерства культури, молоді та спорту України (01001, 

м. Київ-1, вул. Городецького, 1-3/11; тел. (044) 270-51-38). Науковий консультант: Сабадаш 

Юлія Сергіївна, доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології та 

інформаційної діяльності Маріупольського державного університету. Офіційні опоненти: 

Герчанівська Поліна Евальдівна, доктор культурології, професор, завідувач кафедри 

культурології та інформаційних комунікацій, Національна академія керівних кадрів культури 

і мистецтв; Кривошея Тетяна Олександрівна, доктор культурології, доцент, завідувач 

кафедри теорії та історії культури, Національна музична академія України імені 

П. І. Чайковського; Колесник Олена Сергіївна, доктор культурології, доцент, професор 

кафедри філософії та культурології, Чернігівський національний педагогічний університет 

імені Т. Г. Шевченка.  

 

  

КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

 


	Волощук Ігор Степанович, завідувач лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України. Назва дисертації: «Біологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва високояк...

