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Солодовник Катерина Миколаївна, асистент кафедри ядерної фізики, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Фотонні силові функції 

та їх застосування для усередненого опису електромагнітних переходів в атомних ядрах». 

Шифр та назва спеціальності – 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих 

енергій. Спецрада Д 26.167.01 Інституту ядерних досліджень НАН України (03680, м. Київ, 

проспект Науки, 47; тел. (044) 525-23-49). Науковий керівник: Плюйко Володимир 

Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри ядерної фізики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Абросімов Валерій Іванович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу теорії ядра Інституту ядерних досліджень НАН України; Нестеров 

Олександр Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старшого науковий 

співробітник Лабораторії структури атомних ядер Інституту теоретичної фізики ім. М.М. 

Боголюбова. 

 

 

Заціха Ярослав Володимирович, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: 

“Зображення напівгруп малих порядків”. Шифр та назва спеціальності – 01.01.06 - алгебра та 

теорія чисел. Спецрада Д 26.206.03 Інституту математики НАН України (01024, м. Київ, вул. 

Терещенківська, 3, тел. (044)234-50-51). Науковий керівник: Бондаренко Віталій 

Михайлович, доктор фiзико-математичних наук, професор, провiдний науковий спiвробiтник 

вiддiлу алгебри i топологiї Iнституту математики НАН України. Офіційні опоненти:                                                   

Петравчук Анатолiй Петрович, доктор фiзико-математичних наук, професор, завiдувач 

кафедри алгебри i математичної логiки Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса 

Шевченка; Дяченко Сергiй Миколайович, кандидат фiзико-математичних наук, доцент 

кафедри математики факультету iнформатики, Нацiональний унiверситет “Києво-

Могилянська академiя”.  

 

 

Приставка Юлія Василівна, старший викладач кафедри вищої та прикладної 

математики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

Назва дисертації: «Симетрійні властивості та точні розв’язки рівнянь реакції-конвекції-

дифузії». Шифр та назва спеціальності – 01.01.02 – диференціальні рівняння. Спецрада Д 

26.206.02 Інституту математики НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. 

(044)234-50-51). Науковий керівник: Сєров Микола Іванович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, професор кафедри вищої та прикладної математики Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Офіційні опоненти:                                                          

Станжицький Олександр Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної математики Київського національного університету                                 

імені Тараса Шевченка; Бойко Вячеслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник відділу математичної фізики Інституту математики НАН 

України. 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

КАНДИДАТА НАУК 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 



16.04.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

2 
 

Доронін Юрій Степанович, молодший науковий співробітник відділу спектроскопії 

молекулярних систем і наноструктурних матеріалів, Фізико-технічний інститут низьких 

температур імені Б. І. Вєркіна НАН України. Назва дисертації: «Релаксація електронних 

збуджень в однокомпонентних і двокомпонентних нанокластерах інертних газів». Шифр та 

назва спеціальності –01.04.07 – фізика твердого тіла. Cпецрада Д 64.175.03 Фізико-технічного 

інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, пр. Науки, 

47; тел.(057) 340-22-23). Науковий керівник: Камарчук Геннадій Васильович, доктор 

фізико-математичних наук, керівник відділу спектроскопії молекулярних систем і 

наноструктурних матеріалів Фізико-технічного інституту низьких температур імені 

Б. І. Вєркіна НАН України. Офіційні опоненти: Сорокін Олександр Васильович, доктор 

фізико - математичних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту 

сцинтиляційних матеріалів НАН України; Старіков Вадим Володимирович, доктор 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри технічної кріофізики Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України. 

 

 

 

 

 Дубровський Юрій Володимирович, провідний інженер лабораторії охорони та 

відтворення біорізноманіття Інституту еволюційної екології НАН України. Назва дисертації: 

«Біопродуктивність  руслових  ставків  лісостепової зони  України  та  їх  природоохоронне  

значення». Шифр та назва спеціальності – 03.00.17 – гідробіологія. Спецрада Д 26.213.01 

Інституту гідробіології НАН України (04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12; тел. (044) 

419-39-81). Науковий керівник: Монченко Владислав Іванович, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії охорони та відтворення тваринного світу Інституту 

еволюційної екології НАН України. Офіційні опоненти: Щербак Володимир Іванович, 

доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу санітарної 

гідробіології та гідропаразитології Інституту гідробіології НАН України; Васенко Олександр 

Георгійович, кандидат біологічних наук, перший заступник директора з наукової роботи 

Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних 

проблем». 

 

 

Лучкова Аліна Юріївна, молодший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. 

О. Богомольця. Назва дисертації: «Роль сірководню (H2S) у регуляції кальцієвого гомеостазу 

та функцій мітохондрій серця дорослих і старих щурів». Шифр та назва спеціальності – 

03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Шифр спеціалізованої ради  Д 26.198.01 Інституту 

фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел. 

(044) 256-24-46). Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, професор, доктор медичних 

наук, завідувач відділом Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні 

опоненти: Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри 

фізіології людини і тварин, ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка; Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені 

Івана Франка.  

 

 

Баті Вікторія Віталіївна, асистент кафедри мікробіології, вірусології та епідеміології 

з курсом інфекційних хвороб Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет». Назва дисертації: «Біологічні властивості лактобактерій, 
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перспективних для створення харчових продуктів спеціального прогнозованого 

призначення». Шифр та назва спеціальності – 03.00.07  мікробіологія. Спецрада Д 26.233.01 

Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України (03143, Київ, вул. 

Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 294-66-99). Науковий керівник: Бойко Надія 

Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, директор Науково-дослідницького та 

навчального Центру молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». Офіційні опоненти: 

Сафронова Лариса Анатоліївна, доктор біологічних наук, завідувач відділу інновацій і 

трансферу технологій Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН 

України; Мішина Марина Митрофанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова Харківського 

національного медичного університету. 

 

 

Березовська Вікторія Юріївна, провідний інженер відділу фікології, ліхенології та 

бріології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. Назва дисертації: «Водорості 

водойм Київської височинної області». Шифр та назва спеціальності – 03.00.05 – ботаніка. 

Спецрада Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (01024, м. Київ, 

вул. Терещенківська, 2; т. (044)234-40-41). Науковий керівник: Царенко Петро Михайлович, 

доктор біологічних наук,  професор, завідувач відділу фікології, ліхенології та бріології 

Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. Офіційні опоненти: Ткаченко Федір 

Петрович, доктор біологічних наук,  професор, завідувач кафедри ботаніки Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова МОН України; Мантурова Оксана 

Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу іхтіології та 

гідробіології річкових систем Інституту гідробіології НАН України. 

 

 

Гнатюк Тетяна Тарасівна, молодший науковий співробітник відділу фітопатогенних 

бактерій Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України. Назва 

дисертації: «Біологічні властивості і діагностика збудників бактеріальних хвороб сої». Шифр 

та назва спеціальності – 03.00.07  мікробіологія. Спецрада Д 26.233.01 Інституту 

мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України (03143, Київ, вул. Академіка 

Заболотного, 154; тел. (044) 294-66-99). Науковий керівник: Патика Володимир Пилипович, 

доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу фітопатогенних бактерій Інституту 

мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України. Офіційні опоненти: Копилов 

Євгеній Павлович, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник лабораторії 

рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН; Моложава Ольга Станіславівна, кандидат 

біологічних наук,  доцент, доцент кафедри мікробіології і імунології ННЦ «Інститут біології 

та медицини» Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Салій Тетяна Вікторівна, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Криптична інвазія 

клонових гібридних щипівок (Cypriniformes, Cobitidae) групи видів C. elongatoides-taenia-

tanaitica у Дніпровському басейні». Шифр та назва спеціальності – 03.00.08 – зоологія. 

Спецрада Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, 

вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник: Межжерін Сергій 

Віталійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу еволюційно-генетичних 

основ систематики Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Офіційні опоненти: 

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біологічних наук, завідувач відділу біології 

відтворення риб Інституту гідробіології НАН України; Подобайло Анатолій Віталійович, 
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кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та зоології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

Тупіков Андрій Ігорович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Поширення, 

екологія та морфологія візерункового полоза в Україні». Шифр та назва спеціальності – 

03.00.08 – зоологія. Спецрада Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН 

України (01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-61-74). Науковий керівник: 

Зіненко Олександр Іванович, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри 

зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Офіційні опоненти: Серебряков Валентин Валентинович, доктор біологічних наук, 

професор, професор кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька 

академія неперервної освіти»; Некрасова Оксана Дмитрівна, кандидат біологічних наук,  

старший науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту 

зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. 

 

 

 

 

Скроцький Сергій Олександрович, головний технолог відділу фізіології промислових 

мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. Назва 

дисертації: «Біотехнологія препарату прямого внесення для активації ацетоно-бутилового 

бродіння». Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 26.058.03 

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

Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий керівник – Підгорський Валентин 

Степанович, доктор біологічних наук, професор, директор Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Офіційні опоненти: Даниленко Світлана 

Григорівна, доктор технічних наук, завідувач відділу біотехнології Інституту продовольчих 

ресурсів НААН України; Тодосійчук Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри промислової біотехнології Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України. 

 

 

Білоконь Станіслав Олександрович, провідний фахівець відділу дистанційного 

навчання, Національний університет водного господарства та природокористування. Назва 

дисертації: «Розробка технічних засобів та технології покращення якості води для зрошення з 

використанням низькочастотної вібрації». Шифр та назва спеціальності – 06.01.02 – 

сільськогосподарські меліорації. Спецрада Д 26.362.01 Інституту водних проблем і меліорації 

Національної академії аграрних наук України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37; 

тел. (044) 257-40-30; (044) 257-12-69). Науковий керівник: Турбал Юрій Васильович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики 

Національного університету водного господарства та природокористування. Офіційні 

опоненти: Хоружий Петро Данилович доктор технічних наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії водопостачання та водовідведення Інституту водних проблем і 

меліорації; Гапіч Генадій Васильович, кандидат технічних наук, старший викладача кафедри 

цивільної інженерії, технології будівництва і захисту довкілля Дніпровського державного 

аграрноекономічного університету. 

 

 

Баранов Іван Ростиславович, молодший науковий співробітник відділу 

безперервного лиття та деформаційних процесів, Фізико-технологічний інститут  металів та 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сплавів НАН України. Назва дисертації: «Процеси гідродинаміки і твердіння  при одержанні 

тонкого листа методом  двовалкового розливання сплавів на основі заліза та алюмінію». 

Шифр та назва спеціальності – 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та 

спеціальних сплавів. Спецрада Д 26.232.01 Фізико-технологічного інституту металів та 

сплавів НАН України (03142, м. Київ, бул. Академіка Вернадського 34/1; тел. (044)424-35-

15). Науковий керівник: Ноговіцин Олексій Володимирович, доктор технічних наук, 

завідуючий відділу безперервного лиття та деформаційних процесів ФТІМС НАН України. 

Офіційні опоненти:  Медовар Лев Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділу фізико-металургійних проблем електрошлакових технологій Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;  Герасименко Віктор Григорович, 

кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу фізико-технічних 

проблем металургії сталі Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. 

 

 

Марченко Олександр Анатолійович, асистент кафедри будівельних машин, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: “ Аналіз та підвищення 

ефективності машин з абразивним робочим органом для будівельно-монтажних робіт ”. Шифр 

та назва спеціальності – 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт. 

Спецрада Д 26.056.08 Київського національного університету будівництва і архітектури 

(03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31, тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник: 

Абрашкевич Юрій Давидович, доктор технічних наук, професор кафедри будівельних 

машин Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: 

Кузьмінець Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну Національного транспортного університету; 

Роговський Іван Леонідович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 

директор науково-дослідного інституту техніки і технологій Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

 

 

Балака Максим Миколайович, асистент кафедри будівельних машин, Київський 

національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Взаємодія колісного 

рушія землерийно-транспортних машин з опорною поверхнею». Шифр та назва спеціальності 

– 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт. Спецрада Д 26.056.08 

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

Повітрофлотський пр., 31, тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник: Пелевін Леонід 

Євгенійович, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних машин 

Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: 

Кравець Святослав Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання 

Національного університету водного господарства та природокористування; Єфименко 

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

і дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

 

 

Присяжна Лариса Василівна, аспірант кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла 

та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Назва дисертації «Ресурсо- та енергоощадна технологія клінкерних керамічних матеріалів». 

Шифр та назва спеціальності – 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалевих матеріалів. 

Спецрада Д 64.050.03 Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел.(057) 707-66-56). Науковий керівник: 

Федоренко Олена Юріївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 
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кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Логвінков Сергій Михайлович, доктор 

технічних наук, професор кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки 

життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця;   Хоменко Олена Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

хімічної технології кераміки, скла та будівельних матеріалів ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний університет». 

 

 

Велігоцький Дмитро Олексійович, виконуючий обов’язки молодшого наукового 

співробітника Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, 

м. Харків. Назва дисертації: «Підвищення ефективності хіміко-технологічного процесу 

комплексної водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів». 

Шифр та назва спеціальності – 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. Спецрада 

Д 64.050.05 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707-63-29). Науковий керівник: Кравченко 

Олег Вікторович, доктор технічних наук,  завідувач відділу нетрадиційних енерготехнологій, 

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. Офіційні опоненти: 

Ведь Валерій Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих 

технологій, процесів та апаратів Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; Пляцук Леонід Дмитрович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри прикладної екології Сумського державного університету. 

 

Таргоній Микола Миколайович, науковий співробітник Брилівського дослідного поля 

Інститут водних проблем і меліорації НААН України. Назва дисертації: «Обґрунтування 

енергоефективного управління водоподачею на зрошувальних системах». Шифр та назва 

спеціальності – 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації. Спецрада  Д 26.362.01. Інституту 

водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (03022, м. Київ, 

вул. Васильківська, 37; тел. (044) 257-40-30; (044) 257-12-69). Науковий керівник – Попов 

Віктор Миколайовича, доктор технічних наук, головний науковий співробітник відділу 

інформаційних технологій та маркетингу інновацій, Інституту водних проблем і меліорації 

НААН України. Офіційні опоненти: Рокочинський Анатолій Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри водної інженерії та водних технологій 

Національного університету водного господарства та природокористування; Поліщук Сергій 

Йосипович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу перетворення 

та стабілізації електромагнітних процесів Інституту електродинаміки НАНУ. 

 

Харламова Олексія Ігоровича, науковий співробітник лабораторії систем зрошення та дренажу 

Інститут водних проблем і меліорації НААН України. Назва дисертації: «Удосконалення інженерних 

систем захисту зрошуваних земель від підтоплення в південному регіоні України». Шифр та назва 

спеціальності – 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації. Спецрада  Д 26.362.01 Інституту водних 

проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 

37; тел. (044) 257-40-30; (044) 257-12-69). Науковий керівник: Савчук Дмитро Петрович, кандидат 

технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії водопостачання і водовідведення, 

Інституту водних проблем і меліорації НААНУ. Офіційні опоненти: Михайлов Юрій Олексійович, 

доктор технічних наук, головний науковий співробітник відділу водних ресурсів Інституту водних 

проблем і меліорації НААНУ; Волошкіна Олена Семенівна, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри Національного університету будівництва та архітектури. 

 

 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Чушкіна Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри цивільної інженерії, технологій 

будівництва і захисту довкілля, Дніпровський державний аграрно-економічний університет. 

Назва дисертації: «Комплексна оцінка зон фільтрації води з регулюючих басейнів та каналів 

зрошувальних систем». Шифр та назва спеціальності – 06.01.02 – «Сільськогосподарські 

меліорації». Спецрада  Д 26.362.01. Інституту водних проблем і меліорації Національної 

академії аграрних наук України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37; тел. (044) 257-40-30; 

(044) 257-12-69). Науковий керівник: Орлінська Ольга Вікторівна, доктор геологічних наук, 

професор, завідувач кафедри цивільної інженерії, технологій будівництва і захисту довкілля, 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Офіційні опоненти: 

Турченюк Василь Олександрович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри водної 

інженерії та водних технологій Національного університету водного господарства та 

природокористування; Рудаков Дмитро Вікторович доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології, Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка». 

 

Скочко Олексій Іванович, молодший науковий співробітник Проблемної науково-

дослідної лабораторії Національного університету харчових технологій МОН України. Назва 

дисертації: «Удосконалення технології м’ясних посічених напівфабрикатів з використанням 

кріопротекторів». Шифр та назва спеціальності – 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних 

продуктів і продуктів з гідробіонтів. Спецрада Д 26.058.03 Національного університету 

харчових технологій МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-

55). Науковий керівник: Шевченко Ірина Іванівна, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Навчально-наукового інституту 

харчових технологій Національного університету харчових технологій МОН України. Офіційні 

опоненти: Ощипок Ігор Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

харчових технологій Львівського торговельно-економічного університету Центральної спілки 

споживчих товариств України; Поварова Наталя Миколаївна, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів Одеської національної академії 

харчових технологій МОН України. 

 

Фурсік Оксана Петрівна, асистент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів 

Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету харчових 

технологій МОН України. Назва дисертації: «Удосконалення технології варених ковбасних 

виробів з використанням білоквмісних композицій». Шифр та назва спеціальності – 05.18.04 

– технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів. Спецрада Д 26.058.03 

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

Володимирська, 68; тел. (044) 289-95-55). Науковий керівник: Страшинський Ігор 

Мирославович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології м’яса і м’ясних 

продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного університету 

харчових технологій МОН України. Офіційні опоненти: Ощипок Ігор Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій Львівського торговельно-

економічного університету Центральної спілки споживчих товариств України; Штонда 

Оксана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології м’ясних, 

рибних та морепродуктів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України МОН України. 

 

Піонтковський Юрій Федорович, випускник аспірантури кафедри ядерної фізики, 

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

енергорозподілу по об’єму активної зони ВВЕР-1000 на основі сигналів детекторів прямого 

заряду». Шифр та назва спеціальності – 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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високих енергій. Спецрада Д 26.167.01 Інституту ядерних досліджень НАН України (03680, 

м. Київ, проспект Науки, 47; тел. (044) 525-23-49). Науковий керівник: Каденко Ігор 

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

фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: 

Сахно Віктор Іванович, доктор технічних наук, головний науковий співробітник відділу 

структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН України; Маслов Олег Вікторович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики Інституту комп’ютерних систем 

Одеського національного політехнічного університету. 

 

Дмитренко Віктор Петрович, молодший науковий співробітник лабораторії 

механізації Інституту картоплярства НААН України. Назва дисертації: «Обґрунтування 

параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом». Шифр та назва спеціальності – 

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Спецрада Д 

27.358.01 Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського 

господарства» Національної академії аграрних наук України (08631, Київська обл., 

Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11; тел. (04571) 31-100). Науковий керівник: 

Кондратюк Дмитро Гнатович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету. 

Офіційні опоненти: Булгаков Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри механіки, опору матеріалів та будівництва Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; Павельчук Юрій Федорович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії і системотехніки Подільського 

державного аграрно-технічного університету. 

 

 

Саєк Дайва, завідувач кафедри медіа технологій технологічного факультету Каунаської 

колегії (Литва). Назва дисертації: «Удосконалення технології оцінювання якості офсетних 

термочутливих друкарських форм». Шифр та назва спеціальності – 05.05.01 – машини і 

процеси поліграфічного виробництва. Спецрада Д 35.101.01 Української академії друкарства 

(79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40). Науковий керівник: Карташева 

Ольга Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій та 

управління якістю в поліграфічному та пакувальному виробництві Московського 

політехнічного університету. Офіційні опоненти: Гавенко Світлана Федорівна, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри поліграфічних медійних технологій і пакувань 

Української академії друкарства; Ткаченко Володимир Пилипович, кандидат технічних 

наук, професор, завідувач кафедри медіасистеми та технології Харківського національного 

університету радіоелектроніки. 

 

Тимошенко Андрій Миколайович, науковий співробітник відділу концентрованих 

енергетичних впливів, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України. Назва 

дисертації: «Високоефективний лазерно-ливарний процес отримання широкої гами 

композиційних матеріалів». Шифр та назва спеціальності – 05.03.07 – процеси фізико-

технічної обробки. Спецрада Д 26.002.15 Національного технічного університету України 

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

Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Лихошва Валерій Петрович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач відділу концентрованих енергетичних впливів 

Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України. Офіційні опоненти: 

Осипенко Василь Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління Черкаського державного 

технологічного університету; Хаскін Владислав Юрійович, доктор технічних наук, 
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старший науковий співробітник Китайсько-українського інституту зварювання ім. Є.О. 

Патона, м. Гуанчжоу, КНР. 

 

 

Рустамов Рустам Шаікович, начальник виробничого підрозділу «Одеська об’єднана 

дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця». 

Назва дисертації: «Підвищення ефективності експлуатації рухомого складу залізничного 

транспорту при перевезенні зернових вантажів». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – 

експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 08.820.02 Дніпровського 

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

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

Віталійович, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету «Управління процесами 

перевезень» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна. Офіційні опоненти: Лаврухін Олександр Валерійович, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри «Управління вантажною і комерційною 

роботою» Українського державного університету залізничного транспорту; Булгакова Юлія 

Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Управління комерційною 

діяльністю залізниць» Державного університету інфраструктури та технологій. 

 

 

Буссі Салам, аспірантка кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю 

та діагностики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Назва дисертації: «Електромагнітно – акустичні перетворювачі для ультразвукового контролю 

металовиробів» Шифр та назва спеціальності – 05.11.13  - прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин. Спецрада Д 64.050.09 Національного технічного університету 

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

56). Науковий керівник: Сучков Григорій Михайлович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні 

опоненти: Сахацький Віталій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, професор 

кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету; Хорошайло Юрій Євгенійович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів Харківського 

національного університету радіоелектроніки. 

 

 

Маулевич Владислав Олегович, старший викладач кафедри суднових енергетичних 

установок и технічної експлуатації, Одеський національний морський університет. Назва 

дисертації: «Визначення основних діагностичних параметрів робочого процесу транспортних 

дизелів в експлуатації». Шифр та назва спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт 

засобів транспорту. Спецрада Д 41.060.01 Одеського національного морського університету 

(65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34; тел.(048) 732-23-05). Науковий керівник: Варбанець 

Роман Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри суднових 

енергетичних установок и технічної експлуатації Одеського національного морського 

університету. Офіційні опоненти: Тимошевський Борис Георгійович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок і технічної 

експлуатації Національного університету кораблебудування; Савчук Володимир Петрович, 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних 

установок Херсонської державної морської академії.  
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Матрунчик Дмитро Миколайович, директор державного підприємства «Львівський 

державний авіаційно-ремонтний завод» ДК «Укроборонпром». Назва дисертації: «Розробка 

захисних епоксикомпозитних покриттів з керованими властивостями для лопаток вхідного 

направляючого апарату авіадвигунів». Шифр та назва спеціальності - 05.02.01 – 

матеріалознавство. Спецрада К 32.075.02 Луцького національного технічного університету 

(43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75; тел.(033) 274-61-03). Науковий керівник: Савчук Петро 

Петрович, доктор технічних наук, професор кафедри матеріалознавства, ректор Луцького 

національного технічного університету. Офіційні опоненти: Букетов Андрій Вікторович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій Херсонської 

державної морської академії; Гарматюк Ростислав Тарасович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

 

 

 

 

 

Жуковський Олег Валерійович, науковий співробітник лабораторії лісівництва 

Поліського філіалу Українського ордена “Знак Пошани” науково-дослідного інституту 

лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. Назва дисертації: 

«Лісівничо-екологічні особливості вирощування соснових насаджень Житомирського Полісся 

у свіжих суборах». Шифр та назва спеціальності: 06.03.01 – «Лісові культури та 

фітомеліорація». Спецрада Д35.072.02 Національного лісотехнічного університету України 

МОН України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032) 258-42-57). Науковий 

керівник: Краснов Володимир Павлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка». Офіційні 

опоненти: Юхновський Василь Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, Вишневський Анатолій Васильович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, в. о. 

декана факультету лісового господарства Поліського національного університету. 

 

Кендзьора Наталія Зенонівна, інженер І-ї категорії відділу лісівничо-ботанічних 

досліджень ботанічного саду, Національний лісотехнічний університет України. Назва 

дисертації: «Морфофізіологічні особливості росту лісових культур у свіжих сугрудах 

Львівського Розточчя». Шифр та назва спеціальності: 06.03.01 «Лісові культури та 

фітомеліорація». Спецрада Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України 

(79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103; тел. (032)258-42-57). Науковий керівник: Заїка 

Володимир Костянтинович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри 

лісівництва Національного лісотехнічного університету України. Офіційні опоненти: Фучило 

Ярослав Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий 

співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України; Гайда 

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

та менеджменту природокористування Тернопільського національного економічного 

університету. 

 

Клим Олег Ярославович, науковий співробітник лабораторії екології Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону НААН України. Назва дисертації: 

“Інтенсивність нагромадження важких металів і жирних кислот у тканинах та продукції бджіл 

в умовах заходу України”. Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія. Спецрада К 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
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36.814.04 Львівського національного аграрного університету (80381, Львівська обл., 

Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1; тел.: (032) 22-42-919). Науковий 

керівник: Рівіс Йосип Федорович, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий 

співробітник лабораторії годівлі тварин і технології кормів Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН України. Офіційні опоненти: Разанов Сергій Федорович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету; Буцяк 

Ганна Андріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології та 

біології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького.  

 

 

Нагірний Віталій Вікторович, директор фермерського господарства «Фентезі» 

Великоолександрівського району Херсонської області. Назва дисертації: «Вплив строків сівби 

та мікродобрив на продуктивність сортів ячменю озимого в умовах півдня України». Шифр та 

назва спеціальності: 06.01.09 – рослинництво. Спецрада Д 67.830.01 ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23; тел. (0552) 41-62-

16). Науковий керівник: Ушкаренко Віктор Олександрович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри землеробства ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет». Офіційні опоненти: Щербаков Віктор Якович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, професор кафедри польових і овочевих культур Одеського державного 

аграрного університету;  Коковіхін Сергій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи  Інституту зрошуваного землеробства  

НААН. 

 

Браніцький Юрій Юрійович, директор Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної 

станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. Назва 

дисертації: «Обгрунтування технологічних прийомів вирощування проса лозовидного 

(світчграс) для умов Лісостепу Правобережного». Шифр та назва спеціальності – 06.01.09 - 

рослинництво. Спецрада Д 71.831.01 Подільського державного аграрно-технічного 

університету (32316, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13; тел.(097)808-94-95). 

Науковий керівник: Мазур Віктор Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, 

професор, ректор Вінницького національного аграрного університету. Офіційні опоненти: 

Дідора Віктор Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор 

кафедри рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету; 

Чинчик Олександр Сергійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор 

кафедри екології, карантину і захисту рослин Подільського державного аграрно-технічного 

університету. 

 

Мазурак Ірина Василівна, фахівець 1-шої категорії, Львівський національний 

аграрний університет. Назва дисертації: «Продуктивність вівса плівчастого та голозерного 

залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу західного». Шифр та назва 

спеціальності – 06.01.09 – рослинництво. Спецрада К 05.854.01 Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН (21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16; тел. (0432) 46-41-16). 

Науковий керівник: Лихочвор Володимир Володимирович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного 

аграрного університету. Офіційні опоненти: Гораш Олександр Савич, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва і кормовиробництва 

Подільського державного аграрно-технічного університету; Камінська Валентина 

Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу 



16.04.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

12 
 

адаптивних інтенсивних технологій зернових колосових культур і кукурудзи ННЦ «Інститут 

землеробства НААН». 

 

Пророченко Сергій Сергійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Продуктивність люцерно-злакових травосумішей залежно від удобрення в Лісостепу 

правобережному». Шифр та назва спеціальності – 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво. 

Спецрада К 05.854.01 Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН (21100, м. 

Вінниця, проспект Юності, 16; тел. (0432) 46-41-16). Науковий керівник: Демидась Григорій 

Ілліч, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри кормовиробництва, 

меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Офіційні опоненти: Кургак Володимир Григорович, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, головний науковий співробітник відділу кормовиробництва ННЦ «Інститут 

землеробства НААН»; Векленко Юрій Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу кормових польових культур, сіножатей і 

пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. 
 

 

 

 

Гавріков Денис Олександрович, головний спеціаліст відділу комерційного аудиту 

ТОВ «Української інвестиційно-інжинірингової компанії». Назва дисертації: «Формування 

інструментарію економічної безпеки будівельних підприємств в умовах динамічного бізнес-

середовища». 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: Івахненко Ірина Сергіївна, кандидат 

економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Зачосова Наталія 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та 

економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; 

Молодід Олена Олексіївна, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник 

відділу економіки, управління та організації будівництва ДП «Українського науково-

дослідного інституту будівельного виробництва ім. В.С. Балицького». 

 

Городецький Микола Ярославович, молодший науковий співробітник Науково-

дослідної частини, Тернопільський національний економічний університет. Назва 

дисертації: «Управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу». Шифр та 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 58.082.03 Тернопільського національного 

економічного університету (46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, тел. (0352) 47-50-59). 

Науковий керівник: Мазур Володимир Степанович, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу Тернопільського 

національного економічного університету. Офіційні опоненти: Гречан Алла Павлівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Національного 

транспортного університету; Миколайчук Ірина Павлівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-

економічного університету. 

 

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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Кавецький Вячеслав Валерійович, старший викладач кафедри економіки 

підприємства та виробничого менеджменту Вінницького національного технічного 

університету. Назва дисертації: «Управління ефективністю інвестицій промислових 

підприємств у контексті стейкхолдерської теорії». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

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

Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий керівник: Бурєннікова Наталія Вікторівна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та 

виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету. Офіційні 

опоненти: Ковтуненко Ксенія Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського 

національного політехнічного університету; Хачатрян Валентина Валентинівна, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 

 

Колесник Ольга Олексіївна, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Назва дисертації: 

«Формування системи антикризового менеджменту банківських установ України». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 79.051.04 Чернігівського 

національного технологічного університету (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-

665-103). Науковий керівник: Мельник Віктор Миколайович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». Офіційні опоненти: Приказюк Наталія Валентинівна, 

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри страхування, банківської справи та 

ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Жаворонок Артур Віталійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

Костюк Максим Геннадійович, економіст 2-ї категорії лабораторії самостійної 

науково-дослідницької № 922 ДП „Конструкторське Бюро „Південне” імені М.К. Янгеля”. 

Назва дисертації: «Управління процесами ресурсозбереження на машинобудівних 

підприємствах». Шифр і назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 Класичного 

приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). 

Науковий керівник: Покатаєва Ольга Вікторівна, доктор економічних наук, професор, 

перший проректор Класичного приватного університету. Офіційні опоненти: Храпкіна 

Валентина Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

маркетингу та управління бізнесом Національного Університету «Києво-Могилянська 

Академія»; Шмиголь Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри обліку та оподаткування Запорізького національного університету Міністерства 

освіти і науки України. 

 

 

Лосовська Ніна Володимирівна, науковий співробітник, Чернігівський національний 

технологічний університет. Назва дисертації: «Організаційно-економічний механізм 

управління соціальною відповідальністю бізнесу». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 79.051.04 Чернігівського 

національного технологічного університету (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-

665-103). Науковий керівник: Селіверстова Людмила Сергіївна, доктор економічних наук, 
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професор, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного 

університету. Офіційні опоненти: Бондарук Таїсія Григорівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної 

академії статистики, обліку та аудиту; Гавриленко Тетяна Володимирівна,  кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». 

 

Міщенко Олег Леонідович, викладач кафедри публічного управління та менеджменту 

організацій, Чернігівський національний технологічний університет. Назва дисертації: 

«Активізація інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості в Україні». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Спецрада Д 79.051.04 Чернігівського національного технологічного університету (14035, 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-665-103). Науковий керівник: Косач Ірина 

Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та 

менеджменту організацій Чернігівського національного технологічного університету. 

Офіційні опоненти: Захарін Сергій Володимирович, доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, директор ГО «Науково-дослідний інститут економічного розвитку»; 

Рожко Олександр Дмитрович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Мавріна Марина Ігорівна, фізична особа-підприємець. Назва дисертації: 

«Моделювання процесів рефлексивного управління споживчим попитом комерційних 

підприємств». Шифр і назва спеціальності – 08.00.11 – математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці. Спецрада Д 17.127.01 Класичного приватного 

університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий 

керівник: Мінц Олексій Юрійович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедрою 

фінансів і банківської справи ДВНЗ „Приазовський державний технічний університет”. 

Офіційні опоненти: Лисенко Юрій Григорович, доктор економічних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління вищого 

навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”; Огаренко 

Тетяна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій 

Класичного приватного університету. 

  

Салогуб Ірина Іванівна, начальник Управління Північно-східного офісу 

Держаудитслужби в Полтавській області. Назва дисертації: «Розвиток і регулювання 

фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 44.887.01 Полтавської 

державної аграрної академії (36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, тел. (0532) 60-73-98). 

Науковий керівник: Зоря Олексій Петрович, доктор економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії. Офіційні опоненти: 

Макаренко Юлія Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара; Рунчева Наталія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної та наукової роботи ТОВ «Бердянський університет менеджменту і 

бізнесу». 

 

Степанюк Ольга Сергіївна, асистент кафедри обліку та оподаткування, Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу. Назва дисертації: 

«Оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних 
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підприємств». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 20.052.06 Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу (76019, м. Івано-

Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. (0342) 72-74-11). Науковий керівник: Кафка Софія 

Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Офіційні опоненти: 

Коваленко Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор 

Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз; Гарафонова Ольга 

Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». 

 

Титок Вікторія Вікторівна, старший викладач кафедри організації та управління 

будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва 

дисертації: «Інституційне забезпечення розвитку доступності житлового будівництва». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

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: 

Бєлєнкова Ольга Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки 

будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні 

опоненти: Шевчук Василь Якович, доктор економічних наук, професор, генеральний 

директор Центру досліджень сталого розвитку; Фісуненко Павло Анатолійович, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

 

Черниш Ольга Василівна, старший викладач кафедри фінансів та фінансово-

економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну. Назва 

дисертації: «Управління ефективністю діяльності закладів вищої освіти України». Шифр та 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 26.102.05 Київського національного університету 

технологій та дизайну (01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, тел. (044) 256-84-82). 

Науковий керівник: Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, 

академік НАПН України, перший проректор Київського національного університету 

технологій та дизайну. Офіційні опоненти: Кочарян Інна Сергіївна, доктор економічних 

наук, професор, заслужений працівник культури України, перший проректор Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого; Матюх 

Сергій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи Хмельницького національного університету. 

 

Шапошнікова Інна Олександрівна, асистент кафедри економіки будівництва, 

Київський національний університет будівництва і архітектури. Назва дисертації: 

«Макроекономічне регулювання рівноваги ринку первинного житла». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 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: Сорокіна 

Леся Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки 

будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні 

опоненти: Каховська Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва 

та архітектури"; Павлов Костянтин Володимирович, доктор економічних наук, доцент, 



16.04.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

16 
 

професор кафедри аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

 

Щебель Андрій Іванович, викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних 

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

потенціалом підприємства в системі координат організаційного розвитку». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 35.140.01 Приватний вищий навчальний заклад «Львівський 

університет бізнесу та права» (79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99; тел.(032)292-87-08). 

Науковий керівник: Скриньковський Руслан Миколайович, кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій ПВНЗ 

«Львівський університет бізнесу та права». Офіційні опоненти: Князь Святослав 

Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та 

екологічної експертизи товарів Національного університету “Львівська політехніка”, Волинець 

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

та інноваційної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки МОН України. 

 

 

Юшков Павло Олексійович, заступник ректора з перспективного розвитку 

Запорізького державного медичного університету. Назва дисертації: „Удосконалення процесу 

проектного управління національною економікою”. Шифр і назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 17.127.01 Класичного 

приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). 

Науковий керівник: Покатаєва Ольга Вікторівна, доктор економічних наук, професор, 

перший проректор Класичного приватного університету. Офіційні опоненти: Мамонтова 

Наталя Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку 

і аудиту Національного університету «Острозька академія»; Коваль Віктор Васильович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку та менеджменту 

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-

економічного університету Міністерства освіти і науки України. 

 

Яворська Анастасія Федорівна, старший викладач кафедри економічної теорії та 

підприємництва на морському транспорті, Національний університет «Одеська морська 

академія». Назва дисертації: «Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого 

розвитку морської транспортної галузі України». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – 

економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 79.051.04 Чернігівського 

національного технологічного університету (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. 0462-

665-103). Науковий керівник: Голубкова Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті 

Національного університету «Одеська морська академія». Офіційні опоненти: Гальцова 

Ольга Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри національної 

економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного 

університету; Парубець Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного 

технологічного університету. 

 

Новосад Оксана Володимирівна, старший лаборант кафедри економічної та соціальної 

географії, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Назва 
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дисертації: «Формування та реалізація інноваційної політики підвищення 

конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону України». Шифр 

та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

Спецрада Д 41.088.05 Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, 

вул. Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник: Павлова Олена Миколаївна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економіки та 

природокористування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Офіційні опоненти: Максимчук Максим Віталійович, доктор економічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри філософії мистецтв Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Грубяк Світлана Володимирівна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри економіки та економічної теорії Тернопільського національного 

економічного університету. 

 

 

Селіхов Сергій Володимирович, асистент кафедри менеджменту і логістики, Одеська 

національна академія харчових технологій. Назва дисертації: «Комунікаційні аспекти 

впровадження управлінських інновацій на підприємствах виноробної галузі». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 41.088.05 Одеської національної академії харчових технологій (65039, 

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

Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і 

логістики Одеської національної академії харчових технологій. Офіційні опоненти: Зайцев 

Юрій Олександрович, доктор економічних наук, професор, Начальник Східного управління 

Головного управління Державної податкової служби в Харківській області; Скупський 

Руслан Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

підприємництва, управління та адміністрування Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини ВНЗ ВМУРЛ «Україна».  

 

 

Сєнкевич Олександр Федорович, міський голова, Виконавчий комітет Миколаївської 

міської ради Миколаївської області. Назва дисертації: «Трансформація територіально-

економічних систем в умовах розвитку цифрової економіки та суспільства». Шифр та назва 

спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 

41.088.05 Одеської національної академії харчових технологій (65039, м. Одеса, вул. 

Канатна, 112; тел. (048) 725-32-84). Науковий керівник: Іртищева Інна Олександрівна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Офіційні опоненти: Войт Сергій 

Миколайович, доктор економічних наук, генеральний директор ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», м. Дніпропетровськ; Шапошников 

Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор Причорноморського 

науково-дослідного інституту економіки та інновацій, м.Одеса. 

 

 

 

 

Вовк Андрій Валерійович, тимчасово не працює. Назва дисертації: «Експресивний 

синтаксис у системі ідіостилю письменника (на матеріалі “Щоденників” О. Гончара)». Шифр 

та назва   спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 08.051.05 Дніпровського 

національного університету  імені Олеся Гончара МОН України (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. 

(056) 374-98-00). Науковий керівник:  Попова Ірина Степанівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри української мови, Дніпровський національний університет імені 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ   
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Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Сологуб Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри мов, Національна музична академія імені Петра Чайковського; 

Ігнатьєва Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

філології та мовної комунікації, Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка». 

 

Плечко Антоніна Андріївна, старший викладач кафедри іноземних мов, Поліський 

національний університет (м. Житомир). Назва дисертації: «Вірування про небесні світила в 

середньополіських говірках: етнолінгвістичний аспект». Шифр та назва спеціальності – 

10.02.01 – українська мова. Спецрада К 73.053.07 Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; 

т. (0472) 355396). Науковий керівник: Гримашевич Галина Іванівна, кандидат філологічних 

наук, доцент, завідувач кафедри української мови, Житомирський державний університет 

імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Венжинович Наталія Федорівна, доктор 

філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет»; Тищенко Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. 

 

Дзядик Юрій Іванович, аспірант кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: «Речення з однорідними 

присудками в англійському художньому дискурсі (структурно-семантичний та функційний 

підхід)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада К 35.051.15. 

Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. 

Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник: Бехта Іван Антонович, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Бялик Василь 

Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри комунікативної 

лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

Карамишева Ірина Дамірівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Кауза Ірина Богданівна, асистент кафедри прикладної лінгвістики Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Думка у думці як форма 

внутрішнього мовлення в англійськомовному художньому прозовому тексті (на матеріалі 

романів Маргарет Дреббл)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. 

Спецрада К 35.051.15. Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м. 

Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 239-41-04). Науковий керівник: Бехта Іван 

Антонович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Бабелюк 

Оксана Андріївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та 

перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; Печко 

Ніна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та 

перекладу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

 

Рижа Уляна Василівна, асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних 

факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Лінгвальне вираження оповідної перспективи в сучасній британській художній літературі 
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(структурно-семантичний та функційний аналіз)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – 

германські мови. Спецрада К 35.051.15. Львівського національного університету імені Івана 

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

Бехта Іван Антонович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської 

філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: 

Єсипенко Надія Григорівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Ділай 

Маріанна Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної 

лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Брікнер Тетяна Володимирівна, лаборант кафедри української мови імені професора 

Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка. Назва дисертації: 

«Мовний образ природи в художній прозі Івана Франка». Шифр та назва спеціальності – 

10.02.01 – українська мова. Спецрада К 35.051.23 Львівського національного університету 

імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел. (032) 261-60-48). Науковий 

керівник: Пілецький Володимир Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Мацьків Петро Васильович, доктор філологічних 

наук, професор, завідувач кафедри української мови Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка; Єщенко Тетяна Анатоліївна, кандидат 

філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

 

 

Сьоміна Ольга Ігорівна, викладач КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. Т. Г. Шевченка». Назва дисертації: «Синтаксичні особливості східноподільських 

говірок». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – українська мова. Спецрада К 73.053.07 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України (18031, 

м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81; т. (0472) 355396). Науковий керівник: Тищенко Тетяна 

Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови та 

методики її навчання  (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). 

Офіційні опоненти: Глуховцева Катерина Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології та загального мовознавства (ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка»); Гримашевич Галина Іванівна, 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови (Житомирський 

державний університет імені Івана Франка). 

 

Федіна Олена Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

комунального закладу «Гімназія № 6» Кам’янської міської ради. Назва дисертації: 

«Фразеосемантичне поле концепту людина в російській мові: функційно-прагматичний 

аспект». Шифр та назва спеціальності – 10.02.02 – російська мова. Спецрада Д 08.051.05 

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

пр. Гагаріна, 72; тел. (056) 374-98-00). Науковий керівник: Шепель Юрій Олександрович, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки 

іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: 

Бріцин Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, професор, головний науковий  

співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України; Педченко Людмила 

Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри російської мови 

філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 
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Гнедик Євген Сергійович, юрисконсульт ТОВ «ФОРС С». Назва дисертації: «Правове 

регулювання господарської діяльності у сфері медичного туризму». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Спецрада 

К11.051.12 Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України (21021, 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-48). Науковий керівник: Пашков Віталій 

Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, 

господарського та фінансового права, Полтавський юридичний інститут Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: Джабраілов Руслан 

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

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Кравець Ірина Мирославівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

 

Камардіна Юлія Вікторівна, старший викладач кафедри права та публічного 

управління, Маріупольський державний університет. Назва дисертації: «Муніципальна 

реформа в Україні та державах членах Європейського Союзу в умовах європейської 

міжнародної інтеграції: порівняльно-правове дослідження». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.02 – конституційне право, муніципальне право. Спецрада Д 26.867.01 Інституту 

законодавства Верховної Ради України (04053, Київ, пров. Несторівський, 4, тел.(044) 235-96-

01). Науковий керівник: Гріненко Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства 

Верховної Ради України. Офіційні опоненти: Ленгер Яна Іванівна, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права Луцького національного університету; Фрідманський 

Роман Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного 

права та порівняльного правознавства, юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». 

 

 

Бєліков Костянтин Аркадійович, заступник Криворізького міського голови. Назва 

дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання вуличній злочинності в Україні». 

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

виконавче право. Спецрада К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України 

(50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21; тел. (0564) 92-94-92). 

Науковий керівник: Бесчастний Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, професор,  

керівник Секретаріату Конституційного Суду України. Офіційні опоненти: Шаблистий 

Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального 

права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Лосич 

Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, оперуповноважений відділу моніторингу та 

зонального контролю Луганського управління ДВБ Національної поліції України. 

 

Бедратий Юрій Вячеславович, викладач кафедри судоустрою, прокуратури та 

адвокатури ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». Назва дисертації: “Правовий 

статус Вищого суду з питань інтелектуальної власності”. Шифр та назва спеціальності – 

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. Спецрада Д 35.140.02 Приватний вищий 

навчальний заклад “Львівський університет бізнесу та права” (79021, м. Львів, вул. 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ   
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Кульпарківська, 99; тел.(032) 292-87-08). Науковий керівник: Сопільник Ростислав 

Любомирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри судоустрою, 

прокуратури та адвокатури ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». Офіційні 

опоненти: Сердюк Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, суддя 

Верховного Суду; Леськів Соломія Романівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

 

 

 

Курепіна Олена Юріївна, директор  Товариства з обмеженою відповідальністю 

«МАКРЕАЛГРУПП». Назва дисертації: «Правове регулювання публічної закупівлі вугілля 

для соціально значущих об’єктів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 – господарське 

право, господарсько-процесуальне право. Спецрада Д 11.170.02 в Інституті економіко-

правових досліджень НАН України (01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 

620-02-14). Науковий керівник: Зельдіна Олена Романівна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувачка сектором проблем реалізації господарського законодавства Інституту 

економіко-правових досліджень НАН України. Офіційні опоненти: Поєдинок Валерія 

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

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Апанасенко Катерина Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

цивільного, господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права і 

соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» МОН України. 

 

 

Ішханян Андрій Рашидович, адвокат. Назва дисертації: «Адміністративно-правові 

засади забезпечення надання електронних послуг». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 08.893.03 

Університет митної справи та фінансів (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4; 

тел.(056)756-05-78). Науковий керівник: Легеза Євген Олександрович, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної 

справи та фінансів. Офіційні опоненти: Гетьман Євген Анатолійович, доктор юридичних 

наук, професор, головний науковий співробітник відділу координації правових досліджень 

Національної академії правових наук України; Гаркуша В’ячеслав Вікторович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної 

діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

 

Байбак Олег Іванович, суддя господарського суду Харківської області. Назва 

дисертації: «Обмеження у правовому становищі судді: теоретико-правовий аспект». 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: Бурдін 

Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, проректор Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Процюк Ігор 

Валерійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Мичка Віталій 

Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
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Биба Юрій Володимирович, суддя Черкаського апеляційного суду. Назва дисертації: 

«Виконання покарання у вигляді позбавлення волі в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ 

століття): історико-правове дослідження». 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: Шевченко Анатолій Євгенійович, 

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

конституційного права Університету державної фіскальної служби України. Офіційні 

опоненти: Лощихін Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри теорії держави і права та конституційного права Міжрегіональної Академії 

управління персоналом; Герус Михайло Михайлович, кандидат юридичних наук, начальник 

сектору внутрішньої безпеки відділу внутрішньої та власної безпеки Управління внутрішньої 

та власної безпеки "Схід" Державної прикордонної служби України. 

 

 

Боднар Тетяна Юріївна, інспектор відділу превенції Ужгородського ВП ГУНП в 

Закарпатській області. Назва дисертації: «Адміністративна відповідальність за порушення 

порядку здійснення валютних операцій». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.007.03 

Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; 

тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Шруб Інна Володимирівна, кандидат юридичних 

наук, заступник директора навчально-наукового інституту заочного та дистанційного 

навчання 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; Шепетько Сергій Анатолійович, кандидат юридичних наук, заступник 

міського голови з соціально-гуманітарних питань Бучанської міської ради. 

 

Дан Ганна Василівна, начальник відділу комунікації ГУНП в Закарпатській області. 

Назва дисертації: «Запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в 

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

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, 

МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: 

Мозоль Станіслав Анатолійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 

доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Гладкова Євгенія Олексіївна, доктор юридичних 

наук, старший дослідник, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з 

проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Пилипенко Ігор Вікторович, кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу дослідження проблем функціональної діяльності органів прокуратури науково-

дослідного інституту Національної академії прокуратури України. 

 

Заверховський Олег Васильович, заступник начальника слідчого відділення, 

Вишгородський відділ поліції ГУНП в Київській області. Назва дисертації: «Криміналістична 

характеристика контрабанди та її значення для правозастосовчої діяльності». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада – К 26.063.02 Приватного вищого навчального 

закладу «Європейський університет» (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-В, 

тел. (044) 452-35-68). Науковий керівник: Цимбал Петро Васильович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету 
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державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Юсупов Володимир Васильович, 

доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з 

проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології Національної академії 

внутрішніх справ; Гуріна Дарія Петрівна, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 

кримінального права та процесу Київського університету права Національної академії наук 

України. 

 

Карбовський Дмитро Олексійович, викладач кафедри професійних і спеціальних 

дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Назва дисертації: «Публічне адміністрування 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, вул. Г. Кірпи, 2-а; тел. 228-10-31). Науковий керівник: 

Орловська Ірина Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу правової 

експертизи департаменту правового захисту Федерації профспілок України. Офіційні 

опоненти: Правоторова Ольга Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри адміністративного і господарського права Херсонського державного університету; 

Сорока Лариса Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу 

аспірантури Науково-дослідного інституту публічного права. 

 

 

Ляшенко Дарина Андріївна, юрист, ТОВ «Юридична компанія «Правова Рада». Назва 

дисертації: «Криміналістичні наукові центри та школи в Україні». Шифр та назва 

спеціальності – 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. Спецрада – К 26.063.02 Приватного вищого навчального 

закладу «Європейський університет» (03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-В, 

тел. (044) 452-35-68). Науковий керівник: Цимбал Петро Васильович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету 

державної фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Колесник Валерій Аркадійович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Академії адвокатури України; Гуріна Дарія Петрівна, кандидат юридичних 

наук, завідувач кафедри кримінального права та процесу Київського університету права 

Національної академії наук України. 

 

Марин Петро Петрович, суддя Одеського окружного адміністративного суду. Назва 

дисертації: «Адміністративні справи пов’язані із публічною службою». 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: Сорока Лариса Володимирівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури Науково-дослідного 

інституту публічного права. Офіційні опоненти: Правоторова Ольга Михайлівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і господарського права 

Херсонського державного університету; Сердюк Євген Васильович, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін Інституту 

права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна». 

 

 

Ясиновська Ольга Сергіївна, тимчасово не працює. Назва дисертації – «Правовий 

статус державних господарських об’єднань». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 – 
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господарське право, господарсько-процесуальне право. Спецрада Д 11.170.02 в Інституті 

економіко-правових досліджень Національної академії наук України (01032, м. Київ, бульвар 

Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 620-02-14). Науковий керівник: Устименко Володимир 

Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України. Офіційні опоненти: Никитченко Наталія Валеріївна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права та процесу Навчально-

наукового інституту права Університету Державної фіскальної служби України; Дорошенко 

Ліна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і 

процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України. 

 

Рощупкін Сергій Вікторович, адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська 

компанія «Віс Легіс». Назва дисертації: «Адміністративна відповідальність за порушення 

встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків». Шифр та назва спеціальності 

– 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада 

Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 

пл. Солом’янська, 1; тел. (044) 246-94-91). Науковий керівник: Титко Анна Василівна, 

кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 

досудового розслідування навчально-наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування 

факультету  № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ; Соболь Євген 

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

дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

 

Шум Микола Сергійович, голова господарського суду Волинської області. Назва 

дисертації: «Адміністративно правові засади організації діяльності апарату суду». 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: Дрозд Олексій 

Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад’юнктури 

Національної академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Соболь Євген Юрійович, 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка; Чумак Володимир Валентинович, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, т.в.о. начальника відділу організації наукової роботи 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 

 

 

Ясиновська Ольга Сергіївна, тимчасово не працює. Назва дисертації – «Правовий 

статус державних господарських об’єднань». Шифр та назва спеціальності – 12.00.04 – 

господарське право, господарсько-процесуальне право. Спецрада Д 11.170.02 в Інституті 

економіко-правових досліджень Національної академії наук України (01032, м. Київ, бульвар 

Тараса Шевченка, 60; тел. (050) 620-02-14). Науковий керівник: Устименко Володимир 

Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту економіко-правових 

досліджень НАН України. Офіційні опоненти: Никитченко Наталія Валеріївна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права та процесу Навчально-

наукового інституту права Університету Державної фіскальної служби України; Дорошенко 

Ліна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і 

процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України. 
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Андрющенко Олена Олександрівна, старший викладач кафедри початкової освіти, 

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради. Назва дисертації: «Розвиток рефлексивних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Спецрада Д 17.051.09 

Запорізького національного університету (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. 

(061) 228-75-00)). Науковий керівник: Нікулочкіна Олена Василівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти Комунального закладу «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Офіційні 

опоненти: Коваль Людмила Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри початкової освіти, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 

Бердянського державного педагогічного університету; Гордуз Наталія Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету методики дошкільної та початкової освіти 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

Гричаник Наталія Іванівна, асистент кафедри української мови, літератури та 

методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Назва дисертації: «Методика навчання майбутніх учителів зарубіжної літератури 

шкільного аналізу епічних творів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (зарубіжна література). Шифр спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 

Київського університету імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 

18/2, тел. 044-272-19-02). Науковий керівник:  Мірошниченко Леся Федорівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання світової літератури 

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

Островська Галина Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти; Удовиченко Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української літератури і компаративістики Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 

Карповець Христина Миколаївна, викладач кафедри української мови і літератури 

Національного університету «Острозька академія». Назва дисертації: «Формування 

правописної компетентності майбутніх філологів у процесі вивчення лінгвістичних 

дисциплін». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська 

мова). Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.133.05 Київського університету імені Бориса 

Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. 044-272-19-02). Науковий 

керівник:  Хом’як Іван Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія». 

Офіційні опоненти: Пентилюк Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

мовознавства Херсонського державного університету; Дика Наталія Михайлівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту 

післядипломної  педагогічної освіти  Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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 Колодна Наталія Анатоліївна, директор Рубіжанського навчально-реабілітаційного 

центру «Кришталик» м. Рубіжне. Назва дисертації «Соціально-педагогічний супровід дітей з 

глибокими порушеннями зору в умовах навчально-реабілітаційного центру». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.03 – корекційна педагогіка. Спецрада Д 26.053.23 Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.: 

234-11-08). Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Бистрова Юлія 

Олександрівна, професор кафедри корекційної освіти Херсонського державного 

університету. Офіційні опоненти: Бондаренко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Федоренко Мирослав Ігоревич, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної психології та медицини 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.  

 

Альсадун Мунтасір Асаад Джассім, тимчасово не працює. Назва дисертації: 

«Формування соціально-інформаційної компетентності майбутніх журналістів у закладах 

вищої освіти Іраку». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. Спецрада Д 64.108.01 Української інженерно-педагогічної академії (61003, м. Харків, 

вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий керівник: Штефан Людмила 

Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, 

методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії. Офіційні 

опоненти: Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди; Наливайко Олексій Олексійович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Дрокіна Аліна Сергіївна, методист, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради. Назва дисертації: «Формування 

інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної 

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

Спецрада Д 64.108.01 Української інженерно-педагогічної академії (61003, м. Харків, 

вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). Науковий керівник: Упатова Ірина Петрівна, 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри природничих дисциплін Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Офіційні 

опоненти: Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, 

початковій і спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди; Степанюк Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету. 

 

Стрюк Костянтин Миколайович, директор, Харківський радіотехнічний коледж. 

Назва дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів 

з комп’ютерної інженерії у радіотехнічних коледжах». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада   Д 64.108.01 Української інженерно-

педагогічної академії (61003, м. Харків, вул. Університетська, 16; тел. (057) 733-78-59). 

Науковий керівник: Федоренко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології Харківського національного університету 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Бардус Ірина Олександрівна, доктор педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й 

інформатики Бердянського державного педагогічного університету; Олійник Наталія 
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Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної 

роботи Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету. 

 

Шульга Сергій Володимирович, начальник відділу маркетингових досліджень 

представництва «Асер Сейлз Інтернешіонал СА». Назва дисертації: «Розвиток пізнавальної 

діяльності студентів з квантової фізики комп’ютерно-орієнтованими засобами навчання». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Спецрада 

Д 23.053.04 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1; тел. (0522)22-18-34). 

Науковий керівник: Величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Офіційні опоненти: Мартинюк 

Олександр Семенович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки; Соколюк Олександра Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання. 

 

 

Тягло Наталія Василівна, директор комунального позашкільного навчального закладу 

«Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради». Назва дисертації: 

«Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької 

діяльності учнів». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти. Спецрада Д 17.051.09 Запорізького національного університету (69063, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-00). Науковий керівник: Гура Олександр Іванович, 

доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Запорізького національного університету. Офіційні опоненти: Лісіна Лариса Олександрівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Бердянського державного 

педагогічного університету; Захар Ольга Германівна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

 

 

Цзян Хао, аспірант кафедри нейрохірургії Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця МОЗ України. Назва дисертації: «Хірургічне лікування хворих із 

синдромом грудного виходу». 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: Цимбалюк Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, президент 

Національної академії медичних наук України. Офіційні опоненти: Квасніцький Микола 

Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділення 

малоінвазивної хірургії Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини 

Державного управління справами; Гайович Василь Васильович, доктор медичних наук, 

старший науковий співробітник відділення мікрохірургії та реконструктивно-відновної 

хірургії верхньої кінцівки ДУ «Інститут травматології та ортопедіїї НАМН України». 

 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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Валковська Тетяна Леонідівна, асистент кафедри урології, нефрології та андрології 

імені професора А.Г. Подрєза, Харківський національний медичний університет. Назва 

дисертації: «Структура мінерально-кісткових порушень та диференційовані підходи до її 

корекції у хворих на ХХН VД стадії ». Шифр та назва спеціальності – 14.01.37 – нефрологія. 

Спецрада Д 64.600.04 Харківського національного медичного університету (61022, м.Харків, 

проспект Науки, 4; (057)707-73-47). Науковий керівник: Лісова Ганна Володимирівна, 

кандидат медичних наук, доцент, провідний науковий співробітник кафедри урології, 

нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза Харківського національного медичного 

університету. Офіційні опоненти: Дудар Ірина Олексіївна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач відділу еферентних технологій ДУ "Інститут нефрології Національної академії 

медичних наук України»; Більченко Олександр Вікторович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики –сімейної медицини 

Харківської медичної академії післядипломної освіти. 

 

 

Гарвасюк Олександра Василівна, асистент кафедри патологічної анатомії, ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет». Назва дисертації: «Патологічна 

анатомія передчасного дозрівання плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних». Шифр та 

назва спеціальності – 14.03.02 – патологічна анатомія. 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: Давиденко Ігор Святославович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». Офіційні опоненти: Ситнікова Варвара 

Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри нормальної та 

патологічної клінічної анатомії Одеського національного медичного університету; Гнатюк 

Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної 

хірургії та клінічної анатомії Тернопільського національного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського.  

 

Іліка Віталій Валер’янович, асистент кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». Назва дисертації: «Патологічна анатомія 

хоріоамніоніту та базального децидуїту при залізодефіцитній анемії вагітних». Шифр та назва 

спеціальності –  14.03.02 – патологічна анатомія. 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: Давиденко Ігор Святославович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». Офіційні опоненти: Гнатюк Михайло 

Степанович, доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри оперативної хірургії та 

клінічної анатомії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського; Кіндратів Ельвіра Олександрівна, доктор медичних наук, доцент, 

завідувач кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

 

Рафалюк Софія Ярославівна, асистент кафедри офтальмології ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Назва дисертації: 

«Ефективність патогенетично обгрунтованого лікування хворих на герпетичний кератит з 

синдромом сухого ока (експериментально-клінічне дослідження)».  Шифр та назва 

спеціальності – 14.01.18 – офтальмологія.  Спеціалізована рад Д 41.556.01 Державної установи 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (65061, м. 

Одеса, Французький бульвар, 49/51; тел. (048) 729-84-62). Науковий керівник: Гайдамака 
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Тетяна Борисівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділу патології 

рогівки ока, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України»). Офіційні опоненти: Сакович Василь Микитович, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри офтальмології, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України»; Петренко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

офтальмології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ 

України.  

 

Шафер Ярослав Вадимович, асистент кафедри хірургії серця магістральних судин та 

дитячої хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків. Назва 

дисертації: «Оптимізація хірургічної корекції ускладнень після стернотомії та їх профілактика 

у пацієнтів кардіохірургічного профілю». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03  Хірургія. 

Спец рада  Д 64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, 

вул. Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). Науковий керівник: Бойко Валерій Володимирович,  

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України, директор ДУ "Інститут загальної та невідкладної 

хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України". Офіційні опоненти: Лігоненко Олексій 

Вікторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії з 

доглядом за хворими Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава; Цівенко 

Олексій Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб медичного 

факультету Харьківского національного університету імені В.Н.Каразіна, м.Харків. 

 

Черкашенінов Євген Геннадійович, лікар серцево-судинний хірург відділення 

серцево-судинної хірургії КНП « ХОР Обласна клінічна лікарня», м. Харків. Назва дисертації: 

«Оптимізація хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок з використання 

абляційно-термічних втручань». Шифр та назва спеціальності – 14.01.03  Хірургія. Спец рада 

– Д 64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м. Харків, вул. 

Амосова 58, тел.: (057)711-35-56). Науковий консультант: Бойко Валерій Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України, директор ДУ "Інститут загальної та невідкладної 

хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України". Офіційні опоненти: Бєлов Сергій Григорович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії та проктології Харківської 

медичної академії післядипломної освіти; Черняк Віктор Анатолійович, доктор медичних наук, 

професор, директор Університетської клініки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка МОН України. 

 

Кальченко Андрій Вікторович, асистент кафедри травматології, анестезіології та 

військової хірургії, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. Назва 

дисертації: "Хірургічне лікування вертлюгових переломів стегнової кістки в осіб похилого та 

старечого віку". 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: Хвисюк Олександр Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри травматології, анестезіології та військової 

хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України ". Офіційні 

опоненти: Танькут Володимир Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

науково-оргнізаційного відділу Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів 

імені професора М.І.Ситенка Національної академії медичних наук України"; Головаха 

Максим Леонідович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та 

ортопедії Запорізького державного медичного університету МОЗ України. 
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Кузь Віталій Сергійович, асистент кафедри ортопедичної стоматології з 

імплантологією, Українська медична стоматологічна академія. Назва дисертації: 

«Порівняльна оцінка та прогнозування результатів зубного протезування знімними протезами 

з різних базисних матеріалів». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. 

Спецрада  Д 44.601.01 Української медичної стоматологічної академії (36011, м. Полтава, вул. 

Шевченка, 23; тел. (0532) 60-95-84). Науковий керівник: Дворник Валентин Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології з 

імплантологією Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава. Офіційні 

опоненти: Янішен Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету; Лабунець 

Василь Аксентійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом ортопедичної 

стоматології ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», м. 

Одеса. 

 

Рокутов Віктор Сергійович, лікар травматологічного відділення, Комунальне 

некомерційне підприємство "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпропетровськї 

міської ради. Назва дисертації: "Блокування наросткової зони довгих кісток для корекції різниці 

довжини нижніх кінцівок (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 суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних 

наук України". Офіційні опоненти: Попсуйшапка Олексій Корнілієвич, доктор медичних 

наук, професор, професор кафедри травматології та ортопедії Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України; Головаха Максим Леонідович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Запорізького державного медичного 

університету МОЗ України. 

 

Яхницька Мар’яна Михайлівна, лікар гастроентеролог Комунального 

некомерційного підприємства «Новояворівська районна лікарня імені Юрія Липи» Львівської 

області.Назва дисертації: «Особливості електролітного обміну в пацієнтів з 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою». Шифр та назва спеціальності – 14.01.36 – 

гастроентерологія. Спецрада Д 08.601.02 ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України” (вул. Володимира Вернадського, 9, м. Дніпро, 49044, тел. (056) 741-73-46) та 

Державної установи “Інститут гастроентерології НАМН України” (пр. Слобожанський, 96, м. 

Дніпро, 49074, тел. (056) 756-44-40). Науковий керівник: Бичков Микола Анатолійович, 

доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії №1, медичної діагностики та 

гематології і трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. Офіційні опоненти: Мосійчук Лідія 

Миколаївна, доктор медичних наук, с.н.с., завідувач відділу захворювань шлунка та 

дванадцятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування ДУ «Інститут 

гастроентерології НАМН України»; Шипулін Вадим Петрович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1 Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця, м. Київ. 

 



16.04.2020 повідомлення здобувачів наукового ступеня кандидата наук 
 

31 
 

Мальцев Олександр Васильович, викладач кафедри авіаційної, морської медицини 

та психофізіології факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української 

війського-медичної академії: «Психофізіологічна ефективність відновлення працездатності у 

військовослужбовців-учасників бойових дій». Шифр та назва спеціальності – 14.02.01 – гігієна та 

професійна патологія. Спецрада Д 26.554.01 ДУ «Інститут медицини праці імені     Ю.І. Кундієва 

Націоанальної академії медичних наук України» (01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 75; тел. 

(044)284-34-27). Науковий керівник: Кальниш Валентин Володимирович, доктор, 

біологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної, морської медицини та 

психофізіології факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-

медичної академії. Офіційні опоненти: Яворовський Олександр Петрович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедрою гігієни та екології № 2 Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця; Полька Надія Степанівна, доктор медичних наук, професор,  заступник 

директора з наукової роботи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН 

України». 

 

Барков Олександр Олександрович, лікар ортопед-травматолог хірургічного 

відділення, Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 19" МОЗ 

України". Назва дисертації: "Вдосконалення діагностики та лікування стійких розгинальних 

контрактур колінного суглоба, що виникли після діафізарних переломів стегнової кістки 

(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: 

Бабуркіна Олена Павлівна, доктор медичних наук, завідувач відділу науково-медичної 

інформації Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. 

Ситенка Національної академії медичних наук України". Офіційні опоненти: Голка Григорій 

Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії 

Харківського національного медичного університету МОЗ України; Бур'янов Олександр 

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

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

 

Чернієвська Світлана Григоріївна, заступник директора з медичної частини КНП 

«Пологовий будинок № 7», м. Одеса. Назва дисертації: «Профілактика перинатальної патології 

у вагітних з ізоімунним конфліктом». 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). Науковий керівник: Волянська Алла 

Георгіївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 

Одеського національного медичного університету. Офіційні опоненти: Маркін Леонід 

Борисович,  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології 

Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького; Бойчук Алла 

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

ННІ ПО ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського». 

 

 

Шкуренко Олена Олександрівна, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 з 

курсом клінічної фармакології, Одеський національний медичний університет. Назва 

дисертації: «Обґрунтування застосування галоаерозольної та магнітолазерної терапії у 

комплексному відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму у сполученні з 
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ішемічною хворобою серця». Шифр та назва спеціальності – 14.01.33 – медична реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія. Спецрада Д 41.600.02 Одеського національного медичного 

університету (65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2; т. 8-048-723-33-24). Науковий 

керівник: Мацегора Ніна Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

фтизіопульмонології Одеського національного медичного університету. Офіційні опоненти: 

Гоженко Олена Анатоліївна, доктор  медичних наук, професор, головний науковий 

співробітник  лабораторії експериментальної та клінічної патології ДП «Український науково-

дослідний інститут медицини транспорту»; Бабова Ірина Костянтинівна, доктор медичних 

наук, професор кафедри проектного менеджменту Одеського регіонального інституту 

державного управління при Президентові України. 

 

 

Желєзнікова Марина Олександрівна, асистент кафедри урології, нефрології та 

андрології імені професора А.Г. Подрєза, Харківський національний медичний університет. 

Назва дисертації: «Оптимізація діагностики та лікування дисфункції ниркового трансплантату 

у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії з поліомавірусною інфекцією». Шифр та 

назва спеціальності – 14.01.37 – нефрологія. Спецрада Д 64.600.04 Харківського національного 

медичного університету (61022, м. Харків, проспект Науки, 4; (057)707-73-47). Науковий 

керівник: Андон’єва Ніна Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза Харківського  національного 

медичного університету. Офіційні опоненти: Дудар Ірина Олексіївна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділу еферентних технологій ДУ "Інститут нефрології Національної 

академії медичних наук України»; Більченко Олександр Вікторович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики –сімейної медицини 

Харківської медичної академії післядипломної освіти. 

 

 

 

 

 

Паращук Еліна Анатоліївна, асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою, 

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. Назва 

дисертації: «Фармакогностичне дослідження бедринця ломикаменевого (Pimpinella 

saxifraga)». Шифр та назва спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. 

Спецрада Д 17.600.03 Запорізького державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, 

пр. Маяковського, 26; тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник: Марчишин Світлана 

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

медичною ботанікою Тернопільського національного медичного університету ім.   І. Я. 

Горбачевського. Офіційні опоненти: Одинцова Віра Миколаївна, доктор фармацевтичних 

наук, доцент, професор кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького 

державного медичного університету; Кисличенко Вікторія Сергіївна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри хімії природних сполук і нутриціології 

Національного фармацевтичного університету. 

 

Сініченко Анна Вікторівна, асистент кафедри організації та економіки фармації і 

технології ліків, Івано-Франківський національний медичний університет. Назва дисертації: 

«Фармакогностичне дослідження культивованих видів роду Primula L.». Шифр та назва 

спеціальності – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Спецрада Д 17.600.03 

Запорізького державного медичного університету (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26; 

тел. (061) 224-64-69). Науковий керівник: Марчишин Світлана Михайлівна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
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Тернопільського національного медичного університету ім.   І. Я. Горбачевського. Офіційні 

опоненти: Панасенко Олександр Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, 

завідувач кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії 

Запорізького державного медичного університету; Кисличенко Вікторія Сергіївна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри хімії природних сполук і нутриціології 

Національного фармацевтичного університету. 

 

 

 

 

Снопенко Ольга Сергіївна, аспірант кафедри клінічної діагностики і клінічної 

біохімії, Харківська державна зооветеринарна академія. Назва дисертації: 

«Морфофункціональна характеристика шкіри та її похідних за ниркової недостатності у 

свійських котів і собак». Шифр та назва спеціальності – 16.00.02 – патологія, онкологія і 

морфологія тварин. Спецрада К 64.070.01 Харківської державної зооветеринарної академії 

(62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Мала Данилівка, вул. Академічна, 1; тел. (057) 

63-57-480)). Науковий керівник: Тимошенко Ольга Павлівна, доктор біологічних наук, 

професор, професор кафедри клінічної діагностики і клінічної біохімії Харківської державної 

зооветеринарної академії. Офіційні опоненти: Горальський Леонід Петрович, доктор 

ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри анатомі і гістології Поліського національного 

університету; Скрипка Марина Вікторівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач 

кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Одеського державного аграрного 

університету. 

 

 

 

 

 

 

Хе Веньлі, викладач кафедри фортепіано, Лешанський педагогічний університет (м. 

Лешан, провінція Си Чуань, КНР). Назва дисертації: «Хронотопічні засади фортепіанної 

творчості Ф. Шопена:  інтерпретативно-стильовий підхід». 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: Філатова Ольга Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. 

Офіційні опоненти: Тишко Сергій Віталійович, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П.І. 

Чайковського; Чеботаренко Ольга Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 

кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького 

національного університету. 

 

Ду Сяошуан, викладач кафедри сольного співу, Університет Тайчжоу (м. Тайчжоу, 

пров. Чжецзян, КНР). Назва дисертації: «Явище художньої цілісності в камерно-вокальній 

творчості (на матеріалі творів Д. Шостаковича, А. Шнітке, Е. Денісова)». 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: Осадча Світлана Вікторівна, доктор 

МИСТЕЦТВО 

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 
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мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії 

Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Офіційні опоненти: Жаркова 

Валерія Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії світової 

музики Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського; Пиж’янова Наталія 

Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та вокально-

хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

 

Смірнова Ірина Володимирівна, концертмейстер кафедри музично-інструментальної 

підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. Назва дисертації: «Ансамблеве письмо в камерно-інструментальних творах 

для змішаних складів у творчості німецьких композиторів кінця ХVIII-XIX століть». Шифр та 

назва спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво. Спецрада К 55.053.04 Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (40002, м. Суми, вул. Роменська 

87; факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02). Науковий керівник: Калашник Марія 

Павлівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музично-

інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди. Офіційні опоненти: Стахевич Олександр Григорович, доктор 

мистецтвознавства, професор, професор кафедри хорового диригування, вокалу та методики 

музичного навчання Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка; Савченко Ганна Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

композиції та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського. 

 

Каменєва Анна Сергіївна, викладач кафедри хорового диригування, Харківський 

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

творчість Михайла Шуха як духовний універсум». 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: Шаповалова Людмила Володимирівна, доктор мистецтвознавства, 

професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Офіційні опоненти: Черкашина-

Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 

історії світової музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського; 

Овсяннікова-Трель Олександра Андрїївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А. В. 

Нежданової. 

 

 

 

Брич Марія Тарасівна, асистент кафедри дизайну та основ архітектури Національного 

університету «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Архітектурно-просторова 

організація музеїв під відкритим небом в Україні». Шифр та назва спеціальності – 18.00.01 – 

теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Спецрада Д 35.052.11 Національного 

університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України (79013, м. Львів, 

вул. Ст. Бандери, 12; тел. (032) 238-26-28). Науковий керівник: Ремешило-Рибчинська 

Ореста Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри дизайну та основ 

архітектури Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Лесик 

Олександр Володимирович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри 

образотворчого мистецтва Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

АРХІТЕКТУРА 
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Українки; Прибєга Леонід Володимирович, кандидат архітектури, професор, завідувач 

кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури. 

 

 

 

 

Заіка Інна В’ячеславівна, старший викладач кафедри практичної психології, Київський 

університет імені Бориса Грінченка. Назва дисертації: «Психологічні умови подолання 

особистісної напруженості персоналу освітніх організацій». Шифр та назва спеціальності – 

19.00.10 – організаційна психологія; економічна 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: Карамушка Людмила Миколаївна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології, Інститут психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: Брюховецька Олександра 

Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; Сингаївська Ірина Валентинівна, 

кандидат психологічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту психології 

ВНЗ «Університет економіки та права «Крок». 

 

Ахтирська Юлія Ігорівна, асистент кафедри практичної психології та соціальної 

роботи,  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Назва 

дисертації «Соціально-психологічні особливості саморегуляції молоді у конфліктних 

ситуаціях міжособистісної взаємодії». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна 

психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля (93406, Луганська обл.,  м. 

Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Наукове керівництво: 

Завацька Наталія Євгенівна,  доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти:  Попович Ігор Степанович, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету; Боярин Лілія Володимирівна, кандидат 

психологічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

 

Вавринів Олена Степанівна, викладач кафедри практичної психології та 

педагогіки,  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Назва дисертації 

«Соціально-психологічні особливості формування професійної емпатії майбутніх 

рятувальників». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; 

тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник: Ковальчук Зоряна Ярославівна,  доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри  психології Львівського державного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти:  Попович Ігор Степанович, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету; Савчук Олександр  Анатолійович, кандидат 

психологічних наук, старший викладач кафедри філософії Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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Кованда Оксана Володимирівна, викладач психології кафедри гуманітарної та 

фундаментальної підготовки Сєвєродонецького інституту Міжрегіональної Академії 

управління персоналом. Назва дисертації «Соціально-психологічна корекція 

суїцидонебезпечних станів особистості зрілого віку». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 

– соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93406, Луганська 

обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник: 

Завацька Наталія Євгенівна,  доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри  практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти:  Блинова Олена Євгенівна, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету; Боярин Лілія Володимирівна, кандидат 

психологічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

 

Побокіна Галина Миколаївна, старший викладач кафедри практичної психології та 

соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 

Назва дисертації «Соціально-психологічні особливості життєвого вибору особистості в період 

ранньої дорослості». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 – соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля (93406, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. 

Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник: Завацька Наталія 

Євгенівна,  доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології 

та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 

Офіційні опоненти:  Ковальчук Зоряна Ярославівна,  доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри  психології Львівського державного університету внутрішніх справ; Журба 

Анатолій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри гуманітарної та 

фундаментальної підготовки Сєвєродонецького Інституту Міжрегіональної Академії 

управління персоналом. 

 

Шипко Майя Василівна, викладач кафедри інженерної педагогіки, Національна 

металургійна академія України (м. Дніпро). Назва дисертації: «Психологічні чинники 

розвитку етичної свідомості студентської молоді». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07– 

педагогічна та вікова психологія. Спецрада К 64.053.08 Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, тел. 

(057) 700 35 27). Науковий керівник: Шевченко Наталія Федорівна, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького 

національного університету. Офіційні опоненти: Шандрук Сергій Костянтинович, доктор 

психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи 

Тернопільського національного економічного університету; Жданюк Людмила Олексіївна, 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики змісту освіти Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. 

 

Ревенко Світлана Павлівна, провідний фахівець соціально-психологічної служби, 

Херсонський державний університет. Назва дисертації: «Соціально-психологічні умови 

становлення зрілої ідентичності студентської молоді». Шифр та назва спеціальності – 19.00.05 

– соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Спецрада Д 29.051.11 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93406, Луганська 

обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Науковий керівник: 
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Блинова Олена Євгенівна,  доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри  загальної та соціальної психології Херсонського державного університету. Офіційні 

опоненти: Борисюк Алла Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології та філософії Буковинського державного медичного університету; Кондес 

Тетяна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та 

загальноосвітніх дисциплін ЗВО «Університет економіки та права «КРОК». 

 

 

 

 

Краснянський Кирило Вікторович, старший викладач кафедри професійного, 

неолімпійського та адаптивного спорту, Національний університет фізичного виховання і 

спорту України. Назва дисертації: «Організаційні засади проведення комплексних змагань з 

неолімпійських видів спорту». Шифр та назва спеціальності – 24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт. Спецрада Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і 

спорту України (03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1; тел. (044) 287-54-52). Науковий 

керівник: Кропивницька Тетяна Анатоліївна, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. Офіційні опоненти: 

Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 

завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка; Долбишева Ніна Григорівна, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент, декан факультету фізичної культури і спорту Придніпровської 

державної академії фізичної культури і спорту. 

 

 

 

 

Шаповалова Ірина Борисівна, науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії (проблем інформаційно-психологічного протиборства) Інституту морально-

психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного. Назва дисертації: «Оптимізація державного управління в Україні на основі 

прав людини: теоретичний аспект». Шифр та назва спеціальності –  25.00.01 – теорія та 

історія державного управління. Спецрада К 35.860.01 Львівського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (79491, м. Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського 16; тел.: (032) 234-65-68). 

Науковий керівник: Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Офіційні опоненти: 

Грицяк Ігор Андрійович, доктор наук з державного управління, професор, декан 

факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 

Грінченка; Жуковська Галина Григорівна, кандидат наук з державного управління, 

старший референт Апарату Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики.  

Прав Роман Юрійович, військовослужбовець Управління Служби безпеки України в 

Харківській області. Назва дисертації: «Механізми формування і реалізації політики 

державної безпеки в інформаційній сфері». Шифр та назва спеціальності – 25.00.05 – державне 

управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Спецрада Д 26.142.04 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 
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ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (03039, 

м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел. (044) 490-95-00). Науковий керівник: Непомнящий 

Олександр Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

публічного адміністрування Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 

соціальних наук Міжрегіональної Академії управління персоналом. Офіційні опоненти: 

Садковий Володимир Петрович, доктор наук з державного управління, професор, ректор 

Національного університету цивільного захисту України; Ситник Григорій Петрович, 

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

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Бойко Оксана Ярославівна, головний державний аудитор сектору контролю 

місцевих бюджетів відділу контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та 

місцевих бюджетів Західного офісу Держаудитслужби. Назва дисертації: «Податкові 

інструменти сприяння розвитку підприємництва в Україні: державно-управлінський 

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

Спецрада К 35.860.01 Львівського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (79491, м. Львів-

Брюховичі, вул. Сухомлинського 16; тел.: (032) 234-65-68). Науковий керівник: Борщук 

Євген Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Матвейчук 

Людмила Олександрівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івaнa Oгієнкa; Кашпур Леся Миколаївна, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри податкової політики Навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України.  

 

Русинюк Микола Миколайович, Генеральний директор Правничої групи 

«Колегіум». Назва дисертації: “Механізми участі громадських об’єднань у формуванні 

публічної політики в Україні”. 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; (044) – 284 – 38 – 94). Науковий керівник : Войтович Радмила Василівна, 

доктор наук з державного управління, професор, ректорка Інституту підготовки кадрів 

державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України. Офіційні 

опоненти: Олійник Наталія Іванівна, доктор наук з державного управління, доцент, 

завідувачка кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного 

управління при Президентові України; Баштанник Алла Григорівна, кандидат наук з 

державного управління, заступник директора Дніпровського регіонального відділення 

Національної школи суддів України. 

 

Колодій Олександр Миколайович, викладач кафедри права Київського 
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кооперативного інституту бізнесу і права. Назва дисертації: “Децентралізаційна модель 

демократичного врядування в умовах глобалізації”. 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; (044) – 284– 38– 94). Науковий керівник: Войтович Радмила 

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

кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України. 

Офіційні опоненти: Мельничук Лариса Михайлівна, доктор наук з державного 

управління, начальник центру організації освітньо-наукової діяльності студентів та молодих 

учених Інституту новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету; 

Зозуля Валентина Олександрівна, кандидат наук з державного управління, голова 

Баришівської районної державної адміністрації Київської області.  

 

Постулін Олександр Сергійович, старший науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації та професійного навчання 

безробітних Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 

Міністерства соціальної політики України. Назва дисертації: “Механізми регулювання 

земельних відносин в умовах кризи”. 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; (044) – 284 – 38 – 94). Науковий керівник: Дмитренко Геннадій 

Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного 

управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України Міністерства соціальної політики України.  Офіційні опоненти:  Лопушинський 

Іван Петрович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного 

університету; Паламарчук Тетяна Петрівна, кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

 

Гаєвський Ігор Володимирович, Начальник управління державного екологічного 

нагляду (контролю) у Київській області Державної екологічної інспекції Столичного округу. 

Назва дисертації: “Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в 

умовах сталого розвитку”. Шифр та назва спеціальності − 25.00.02 – механізми державного 

управління. Сперада Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

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

(044) – 284 – 38 – 94). Науковий керівник: Дмитренко Геннадій Васильович, доктор наук з 

державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної 

політики. Офіційні опоненти: Кравченко Мілена В’ячеславівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної 

академії державного управління при Президентові України; Шпак Олег Анатолійович, 
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кандидат наук з державного управління, керівник секретаріату Чернігівської територіальної 

організації Політичної партії «Європейська Солідарність». 

 

Терещенко Микола Миколайович, заступник начальника управління – начальник 

відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та 

оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель 

Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Назва дисертації: “Взаємодія 

державного  та громадського контролю як інструмент реалізації 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; (044) – 284 – 38 – 94). 

Науковий керівник: Дмитренко Геннадій Васильович, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки 

кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики. Офіційні 

опоненти: Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту вищих керівних кадрів Національної 

академії державного управління при Президентові України; Кучер В’ячеслав Анатолійович, 

кандидат наук з державного управління, керівник Секретаріату Національного агентства 

кваліфікацій. 

  

Корецька Тетяна Костянтинівна, перший заступник директора департаменту 

соціальної політики, Луцька міська рада. Назва дисертації: “ Механізми виконання 

регіональних програм соціального захисту населення ”. Шифр та назва спеціальності ‒ 

25.00.02 ‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного 

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

вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 715-63-91). Науковий керівник: Борщук Євген 

Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 

Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: Майстро Сергій 

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

адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України; Гнатенко Аліна Ігорівна, кандидат 

наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики та менеджменту 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України.  

 

 Гусак Ірина Володимирівна, головний консультант секретаріату депутатської фракції 

політичної партії “Слуга народу” у Верховній Раді України. Назва дисертації: “Засади 

державної політики у сфері управління персоналом органів влади в Україні”. Шифр та назва 

спеціальності – 25.00.03 – державна служба. Спецрада Д 26.810.01 Національної академії 

державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. 

(044) 481-21-51). Науковий керівник: Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор філософських 

наук, професор, завідувач кафедрою богослов’я та релігієзнавства факультету філософії та 

суспільствознавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Офіційні опоненти: Василевська Тетяна Едуардівна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної 
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академії державного управління при Президентові України; Акімов Олександр 

Олексійович, кандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу правового 

забезпечення Національної служби посередництва і примирення.  

 

Мовчан Павлина Павлівна, головний спеціаліст відділу міжнародного 

співробітництва та євроінтеграції Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення. Назва дисертації: “Політика формування європейської ідентичності в ЄС: 

досвід для України ”. Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного 

управління. Спецрада Д 26.810.01 Національної академії державного управління при 

Президентові України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий 

керівник: Мандрагеля Володимир Андрійович, доктор філософських наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету державної 

фіскальної служби України. Офіційні опоненти: Карлова Валентина Володимирівна, доктор 

наук з державного управління, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики 

Національної академії державного управління при Президентові України; Стрельцов 

Володимир Юрійович, доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий 

співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-

науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. 

 

 Тютюнник Іван Васильович, тимчасово не працює. Назва дисертації: “Модернізація 

публічного управління на регіональному рівні в контексті децентралізації влади в Україні”. 

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

26.810.01 Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. 

Київ, вул. Антона Цедіка, 20; тел. (044) 481-21-51). Науковий керівник: Пухкал Олександр 

Григорович, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічної політики та 

політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові 

України, заслужений працівник народної освіти України. Офіційні опоненти:  Жовнірчик 

Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління, доцент, начальник відділу 

документообігу, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного 

авіаційного університету; Возний Сергій Олександрович, кандидат наук з державного 

управління. 
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