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 Дудченко Наталія Олександрівна, старший науковий співробітник відділу фізики 

мінеральних структур та біомінералогії, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені 

М.П. Семененка НАН України. Назва дисертації: «Магнітне упорядкування, перетворення та 

застосування нанорозмірних оксидів та гідроксидів заліза різного походження». Шифр та 

назва    спеціальності – 04.00.20 – «мінералогія, кристалографія». Спецрада Д 26.203.01 

Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України (пр-т 

акад. Палладіна, 34, Київ-142, 03142, тел. (044) 424-12-70). Науковий консультант: Брик 

Олександр Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу 

фізики мінеральних структур та біомінералогії Інституту геохімії, мінералогії та 

рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України. Офіційні опоненти: Волкова Тетяна 

Петрівна, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри корисних копалин та 

екологічної геології Донецького Національного Технічного Університету, Ковальчук Мирон 

Степанович, доктор геологічних наук, професор, завідувач відділу літології Інституту 

геологічних НАН України, Шнюков Сергій Євгенович, доктор геологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Навчально-наукового інституту 

«Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

 

Поднебенна Світлана Костянтинівна, в.о. завідувача кафедри систем автоматизації 

та електроприводу, доцент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Назва 

дисертації: «Енергоефективні системи живлення електротехнічних комплексів машин 

контактного зварювання». Шифр та назва спеціальності – 05.09.03 – електротехнічні 

комплекси та системи. Спецрада Д 45.052.01 Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 

20; тел. (05366) 3-20-01). Науковий консультант: Гулаков Сергій Володимирович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри систем автоматизації та електроприводу ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет». Офіційні опоненти: Юрченко Олег 

Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України; Яримбаш Дмитро 

Сергійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин 

Національного університету «Запорізька політехніка»; Бушер Віктор Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри суднової електромеханіки і 

електротехніки Національного університету «Одеська морська академія». 

Калініченко Олена Всеволодівна, доцент кафедри підземної розробки родовищ 

корисних копалин, Криворізький національний університет МОН України. Назва дисертації: 

«Розвиток наукових основ управління напружено-деформованим станом масиву при 

формуванні підземних виробок». Шифр та назва спеціальності – 05.15.02 – підземна розробка 

родовищ корисних копалин. Спецрада Д 08.188.01 Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. 

Полякова НАН України (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а; тел. (056)7460151). 

Науковий консультант: Ступнік Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, ректор 
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Криворізького національного університету МОН України. Офіційні опоненти: Маланчук 

Зіновій Романович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри розробки родовищ 

корисних копалин Національного університету водного господарства та природокористування 

МОН України; Четверик Михайло Сергійович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної 

механіки ім. М.С. Полякова НАН України; Сахно Іван Георгієвич, доктор технічних наук, 

доцент, професор кафедри розробки родовищ корисних копалин Донецького національного 

технічного університету МОН. 

Алексієвський Дмитро Геннадійович, доцент кафедри електронних систем 

Інженерного інституту Запорізького національного університету. Назва дисертації: «Синтез 

електромеханічних систем вітроенергетичних установок з аеродинамічним 

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

системи. Спецрада Д 64.050.04  Національного технічного університету «Харківський 

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

консультант: Андрієнко Петро Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри електричних та електронних апаратів Національного університету «Запорізька 

політехніка». Офіційні опоненти: Кузнецов Борис Іванович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач відділом проблем управління магнітним полем  Інституту технічних 

проблем магнетизму НАН України; Юрченко Олег Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач відділом транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН 

України; Денисов Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки Національного університету 

«Чернігівська політехніка» МОН України. 

Гаврюкова Олександра Володимировича, доцента кафедри машинобудування 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Назва дисертації – «Наукові 

основи створення трубчастих стрічкових конвеєрів зі змінною довжиною транспортування». 

Шифр та назва спеціальності – 05.05.05 – піднімально-транспортні машини. Шифр 

спеціалізованої ради – Д 41.052.02  Одеського національного політехнічного університету 

(65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1; тел. (048) 705-85-81). Науковий консультант – Назаренко 

Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  машин і обладнання 

технологічних  процесів  Київського національного університету будівництва і  архітектури. 

Офіційні опоненти: Малащенко Володимир Олександрович, доктор технічних наук, 

завідувач кафедри технічної механіки і динаміки машин  Інституту  інженерної механіки та 

транспорту національного університету «Львівська політехніка»;  Суглобов Володимир 

Васильович, доктор технічних наук,  професор, завідувач кафедри піднімально-транспортних 

машин і деталей машин Приазовського державного технічного університету; Стаднік 

Микола Іванович,  доктор технічних наук,  професор кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки Вінницкого національного аграрного університету.  

Погорілий Сергій Петрович, провідний науковий співробітник, Національний 

науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Назва 

дисертації: «Механіко-технологічні основи створення мобільних енергетичних засобів типу 

«Автотрактор». 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 консультант: Адамчук Валерій Васильович, 

доктор технічних наук, професор, академік НААН, директор Національного наукового центру 

«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Офіційні опоненти: 

Надикто Володимир Трохимович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент 
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НААН, проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного 

університету; Артьомов Микола Прокопович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; Клец Дмитро 

Михайлович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри 

комп’ютерних технологій і мехатроніки Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету. 

Козир Борис Юрійович, доцент кафедри Київського національного університету 

будівництва і архітектури МОН України. Назва дисертації: «Гібридне багаторівневе дуальне 

управління інфраструктурними проектами та програмами в умовах невизначеності». Шифр та назва 

спеціальності – 05.13.22 – управління проектами та програмами. Спецрада Д 26.056.01 

Київського національного університету будівництва і архітектури, МОН України. (03680, м. Київ-37, 

просп. Повітрофлотський, 31, (044) 241-55-07). Науковий консультант: Бушуєв Сергій Дмитрович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами, Київського 

національного університету будівництва і архітектури МОН України. Офіційні опоненти: 

Криворучко Олена Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії 

програмного забезпечення та кібербезпеки Київського національного торговельно-економічного 

університету, МОН України; Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, доцент 

завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Національного транспортного університету, 

МОН України;  Зачко Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри права 

та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності ДСНС України. 

Беспалов Сергій Анатолійович, учений секретар Сектору фізико-технічних і 

математичних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України. Назва дисертації: 

«Структурно-морфологічні принципи зносостійкості та їх реалізація в керуванні 

працездатністю низьколегованих сталей». Шифр та назва спеціальності – 05.02.04 – тертя та 

зношування в машинах. Спецрада Д 26.062.06 Національного авіаційного університету (03058, 

м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1). Науковий консультант: Уваров Віктор Миколайович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу спектроскопії твердого тіла 

Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. Офіційні опоненти: Дворук 

Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та 

прикладної фізики Національного авіаційного університету; Щепетов Віталій 

Володимирович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів Інституту технічної теплофізики НАН 

України; Войтов Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. Петра Василенка. 

 

 

  

Мельник Вікторія Вікторівна, доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві 

та вівчарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН 

України. Назва дисертації: «Теоретико-методологічні та науково-організаційні засади 

розвитку птахівництва в Україні у другій половині ХХ  на початку ХХІ століття». Шифр та 

назва спеціальності – 07.00.07 – історія науки й техніки. Спецрада Д 26.373.01 Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; 

тел. (044)258-21-45). Науковий керівник: Вергунов Віктор Анатолійович, доктор історичних 

наук, професор, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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Офіційні опоненти: Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України; Дефорж 

Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, доцент кафедри біології та 

методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка МОН України; Салата Галина Володимирівна, доктор 

історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Київського 

національного університету культури і мистецтв МОН України. 

 

Корзун Олена Вікторівна, докторант Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук України. Назва дисертації: «Науково-

організаційні засади ведення сільськогосподарської дослідної справи України (1939-1945)». 

Шифр та назва спеціальності – 07.00.07 – історія науки й техніки. Спецрада Д 26.373.01 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 10; тел. (044)258-21-45). Науковий керівник: Вергунов Віктор Анатолійович, 

доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, директор 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. Офіційні опоненти: Куйбіда 

Віктор Віталійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри біології та 

методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди»  МОН України; Курок Олександр Іванович, доктор історичних 

наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка МОН України; Салата Галина Володимирівна, доктор історичних 

наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного 

університету культури і мистецтв МОН України. 

 

Аннєнкова Наталія Георгіївна, провідний науковий співробітник сектору наукової 

бібліографії та біографістики Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Назва дисертації: «Становлення та розвиток науково-технічного потенціалу 

верстатобудування УСРР/УРСР (20–30-ті роки ХХ століття)». Шифр та назва спеціальності – 

07.00.07 – історія науки й техніки. Спецрада Д 26.373.01 Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки НААН (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. 

(044)258-21-45). Науковий керівник: Вергунов Віктор Анатолійович, доктор 

сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, директор Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. Офіційні опоненти: Литвинко Алла 

Степанівна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії науки 

та соціології науки і техніки ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та 

історії науки імені Г. М. Доброва НАН України»; Гамалія Віра Миколаївна, доктор 

історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри філософії та історії науки 

і техніки Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки 

України; Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Петрова Інна Володимирівна, доцент кафедри всесвітньої історії та археології 

Донецького національного університету імені Василя Стуса. Назва дисертації: “Описово-

статистичні джерела з історії України останньої чверті ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.”. Шифр 

та назва спеціальності –  07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни. Спецрада Д 17.051.01 Запорізького національного університету (69600, 

Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. (061) 228-75-03). Науковий консультант: Темірова 

Надія Романівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та 

спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя 
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Стуса (м. Вінниця). Офіційні опоненти: Кочергін Ігор Олександрович, доктор історичних 

наук, доцент, професор кафедри історії та політичної теорії Національного технічного 

університету “Дніпровська політехніка”; Легун Юрій Вікторович, доктор історичних наук, 

професор, директор Державного архіву Вінницької області; Мільчев Володимир Іванович, 

доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Запорізького національного 

університету. 

 

 

 

Азьмук Надія Анатоліївна, заступник директора з навчально-методичної роботи 

Черкаського державного бізнес-коледжу Міністерства освіти і науки України. Назва 

дисертації: «Стратегічні напрями збалансування розвитку національного ринку праці та 

цифрової економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством. Спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 Інституту економіки 

промисловості НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044)200-55-71). 

Науковий консультант: Грішнова Олена Антонівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Колот Анатолій Михайлович, доктор 

економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри 

управління персоналу та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; Ляшенко Вячеслав Іванович,  доктор економічних 

наук, професор, завідувач відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва 

Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ); Шаульська Лариса 

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

поведінкової економіки, декан економічного факультету Донецького національного 

університету імені Василя Стуса Міністерства освіти і науки України (м. Вінниця). 

 

Заюков Іван Вікторович, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки 

безпеки Вінницького національного технічного університету. Назва дисертації: «Збереження 

здоров’я зайнятого населення України в системі забезпечення людського розвитку». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Спецрада Д 11.051.03 Донецького національного університету імені Василя Стуса (21021, м. 

Вінниця, вул. 600-річчя, 21; тел. (0432) 50-89-30). Науковий консультант: Кобилянський 

Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки 

життєдіяльності та педагогіки безпеки Вінницького національного технічного університету. 

Офіційні опоненти: Антонюк Валентина Полікарпівна, доктор економічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку 

підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України; Рингач Наталія 

Олександрівна, доктор наук з державного управління, головний науковий співробітник 

відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. В. Птухи НАН України; Шушпанов Дмитро Георгійович, доктор 

економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу 

Тернопільського національного економічного університету. 

 

Колещук Орест Ярославович, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, 

Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації: «Стратегічне 

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

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 35.052.03 

Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12; 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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тел.(032) 258-22-10). Науковий консультант: Прохорова Вікторія Володимирівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів 

господарювання Української інженерно-педагогічної академії. Офіційні опоненти: Ареф’єва 

Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки 

повітряного транспорту Національного авіаційного університету; Дикань Володимир 

Леонідович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління 

виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного 

транспорту; Штангрет Андрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії 

друкарства. 

 

Мельник Леонід Васильович, завідувач кафедри фінансів та економіки 

природокористування Національного університету водного господарства та 

природокористування. Назва дисертації: «Ресурсний потенціал іпотечного кредитування в 

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

Д 26.063.01 ПВНЗ «Європейський університет» (03115, м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 

16-в; тел. (044) 423-00-72). Науковий консультант: Гривківська Оксана Василівна, доктор 

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

підприємництва ПВНЗ «Європейський університет». Офіційні опоненти: Коваленко Вікторія 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри банківської справи 

Одеського національного економічного університету; Крупка Михайло Іванович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Міщенко Володимир Іванович, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту Інституту 

банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи». 

 

Полторак Анастасія Сергіївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування, Миколаївський національний аграрний університет. Назва дисертації: 

«Фінансова безпека України в умовах глобалізації». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит. Спецрада Д 26.063.01 ПВНЗ «Європейський університет» (03115, 

м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 16-в; тел. (044) 423-00-72). Науковий консультант: 

Прокопенко Наталія Семенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування  ПВНЗ «Європейський університет». Офіційні опоненти: 

Давиденко Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

Пристемський Олександр Станіславович, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Синчак Віктор Петрович,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Скрипник Світлана Валентинівна, доцент кафедри обліку і оподаткування 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Назва дисертації: «Організаційно-

економічні пріоритети розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських 

підприємств: теорія, методологія, практика». Шифр та назва спеціальності - 08.00.04 – 

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

Д 55.859.01 Сумського національного аграрного університету (40021, м. Суми, 

вул. Г. Кондратьєва, 160, тел. (0542) 701012). Науковий консультант: Кирилов Юрій 

Євгенович, доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Херсонський державний 
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аграрний університет». Офіційні опоненти: Красноруцький Олексій Олександрович, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та 

менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства 

імені Петра Василенка; Ігнатенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри економіки Університету Григорія Сковороди у Переяславі, Лозинська 

Інна Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу докторантури та 

аспірантури Сумського національного аграрного університету. 

 

Хандій Олена Олексіївна, доцент кафедри економіки і підприємництва, 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і 

науки України. Назва дисертації: «Державне регулювання використання соціальних ресурсів 

розвитку національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством. Спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 Інституту 

економіки промисловості НАН України (03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2; тел. (044)200-

55-71). Науковий консультант: Новікова Ольга Федорівна, доктор економічних наук, 

професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН 

України (м. Київ). Офіційні опоненти: Бурлай Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, 

доцент, старший науковий співробітник відділу економічної теорії Державної установи 

«Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» (м. Київ); 

Грішнова Олена Антонівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України; Касич Алла Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського 

національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.  

 

 

 

Муратова  Ірина Анатоліївна, доцент кафедри філософії Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Назва 

дисертації: «Феномен технології в контексті культуротворення». Шифр та назва спеціальності 

– 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Спецрада Д 26.161.02 Інституту 

філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4; тел. 

(044) 278-06-05). Науковий консультант: Новіков Борис Володимирович, доктор 

філософських наук, професор, в. о. завідувача кафедри філософії Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 

Заслужений працівник народної освіти України. Офіційні опоненти: Бойченко Михайло 

Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної 

філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Любивий Ярослав 

Валерійович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу 

історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України; Розова 

Тамара Вікторівна, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри культурології, 

мистецтвознавства та філософії культури Одеського національного політехнічного 

університету МОН України. 

 

Сепетий Дмитро Петрович, доцент кафедри суспільних дисциплін Запорізького 

державного медичного університету. Назва дисертації: «Інтеракціонізм як напрям сучасної 

філософії свідомості: психофізична проблема в аналітичній перспективі». Шифр та назва 

спеціальності – 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія. Спецрада Д 26.001.27 

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

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
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вул. Володимирська, 64/13, т. (044) 239-31-41. Науковий консультант: Жадько Віталій 

Андрійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри суспільних дисциплін 

Запорізького державного медичного університету. Офіційні опоненти: Богачов Андрій 

Леонідович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри теоретичної і практичної 

філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України; 

Синиця Андрій Степанович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри історії 

філософії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України; 

Юркевич Олена Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 

філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України. 

 

 

 

Балабін Віктор Володимирович, професор кафедри військового перекладу 

Військового інституту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва 

дисертації: «Теоретичні засади військового перекладу». Шифр та назва спеціальності – 

10.02.16 – перекладознавство. Спецрада Д 26.001.11 Київського національного університету 

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

т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Чередниченко Олександр Іванович, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з романських 

мов імені Миколи Зерова Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Ребрій Олександр Володимирович, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна; Паславська Алла Йосипівна, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Мізін Костянтин Іванович, 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та 

методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди». 

 

Атаманчук Вікторія Петрівна, старший науковий співробітник відділу організації 

наукових досліджень Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Назва дисертації: «Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20–

50-х років ХХ ст.». Шифр та назва спеціальностей – 10.01.01 – українська література, 10.01.06 

– теорія літератури. Спецрада Д 26.001.15 Київського національного університету імені Тараса 

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

Науковий консультант: Семенюк Григорій Фокович, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості, 

директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти: Бондарева Олена Євгенівна, доктор філололічних наук, професор, 

професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології, проректор 

з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Київського університету 

імені Бориса Грінченка; Філатова Оксана Степанівна, доктор філологічних наук, професор, 

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Хороб Степан Іванович, доктор філологічних 

наук, професор, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника.  

 

Палатовська Олена Володимирівна, доцент кафедри російської мови і літератури 

Київського національного лінгвістичного університету. Назва дисертації: «Російське складне 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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речення в когнітивно-дискурсивному висвітленні (на матеріалі усної науково-професійної 

комунікації)». 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).  Офіційні опоненти: Лучик Алла Анатоліївна, доктор 

філологічних наук, професор, професор кафедри загального і слов'янського мовознавства, 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Меньшиков Ігор Іванович, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та слов’янського 

мовознавства, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Степанченко 

Іван Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури 

та слов’янських мов, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. 

Сковороди. 

 

Піддубна Наталія Віталіївна, доцент кафедри української мови, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Назва дисертації: «Теорія 

теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної 

картини світу (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.)». Шифр та назва спеціальності – 

10.02.01 – українська мова. Спецрада Д 41.051.02 Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, тел. (0482) 63-07-03). Науковий 

консультант: Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри романських мов і світової літератури, Донецький національний університет імені 

Василя Стуса. Офіційні опоненти: Скаб Марія Василівна, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри історії та культури української мови, Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича; Струганець Любов Василівна, доктор філологічних 

наук, професор, професор кафедри методики викладання української мови і культури 

мовлення, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка; Колоїз Жанна Василівна,  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».  

 

Халіман Оксана Володимирівна, докторант кафедри української мови, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Назва дисертації: «Граматика 

оцінки: морфологічні категорії української мови». Шифр та назва спеціальності – 10.02.01 – 

українська мова. Спецрада Д 41.051.02 Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, тел. (0482) 63-07-03). Науковий 

консультант: Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри романських мов і світової літератури, Донецький національний університет імені 

Василя Стуса. Офіційні опоненти: Городенська Катерина Григорівна, доктор філологічних 

наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології, Інститут української 

мови НАН України; Скаб Мар’ян Стефанович, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри історії та культури української мови, Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича; Черненко Ганна Анатоліївна, доктор філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

Ус Ольга Володимирівна, доцент кафедри кримінального права № 1, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Назва дисертації: «Кваліфікація в 

кримінальному праві України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 «Кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-виконавче право». Спецрада Д 64.086.01 Національного 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України (61024, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-61). Науковий консультант: Орловський Руслан 

Семенович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права № 1 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: 

Дудоров Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-

дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів 

територіальними органами Національної поліції України Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка; Денисова Тетяна Андріївна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Інституту права імені 

Володимира Сташиса Класичного приватного університету; Житний Олександр 

Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

 

Біла Вікторія Русланівна, заступник начальника факультету підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції з навчально-

методичної роботи, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки 

Університету державної фіскальної служби України. Назва дисертації: «Правові форми 

публічного адміністрування в Україні». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада – Д 26.062.16 

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

НАУ тел. (044) 406-70-35). Науковий консультант: Пєтков Сергій Валерійович, доктор 

юридичних наук, професор, Перший проректор з науково-педагогічної роботи Університету 

імені Альфреда Нобеля. Офіційні опоненти: Курило Володимир Іванович, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного 

та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування 

України; Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений 

юрист України, професор кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного 

економічного університету; Рєзнік Олег Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, 

заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту права Сумського 

державного університет. 

 

Мандзюк Олег Андрійович, доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації 

професійної підготовки Університету державної фіскальної служби України. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правові засади аналітичної діяльності в Україні». Шифр та назва 

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

право. Спецрада Д 61.051.07 ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (88000, м. 

Ужгород, пл. Народна, 3, тел. (050) 664 79 86). Науковий консультант: Лошицький Михайло 

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

публічного права. Офіційні опоненти: Шопіна Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін 

Львівського державного університету внутрішніх справ; Доненко Валерій Вікторович, 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та митного права 

Університету митної справи та фінансів; Дубинський Олег Юрійович, доктор юридичних 

наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та 

соціальних питань Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Маслова Наталія Григорівна, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та 

адміністративного права, ТОВ «Харківський університет». Назва дисертації: «Кримінальний 
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радикалізм: феномен, детермінація, протидія». Шифр та назва спеціальності – 12.00.08 – 

кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спецрада Д 64.700.03 

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

Ландау, 27; тел. 739-81-81). Науковий консультант: Литвинов Олексій Миколайович, 

доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри 

кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Корнякова Тетяна Всеволодівна, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного і кримінального права юридичного 

факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Храмцов 

Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна; Павликівський Віталій Іванович, доктор юридичних 

наук, доцент, проректор з навчальної роботи Харківського університету. 

 

Сазонов Василь Вікторович, заступник начальника Управління – начальник Головного 

відділу по боротьбі с корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України в 

Харківській області. Назва дисертації: «Кримінологічне забезпечення економічної безпеки 

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

кримінально-виконавче право. Спецрада Д 64.700.03 Харківського національного 

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

Науковий консультант: Бараш Євген Юхимович, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, начальник Інституту кримінально-виконавчої 

служби. Офіційні опоненти: Бесчастний Віктор Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України, керівник Секретаріату Конституційного Суду України; 

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

доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії 

внутрішніх справ; Максіменцев Максим Геннадійович, доктор юридичних наук, тимчасово 

не працює. 

 

Топчій Віталій Васильович, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики, 

Університет державної фіскальної служби України. Назва дисертації: «Теорія та практика 

запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні». Шифр та назва 

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

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

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

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної 

академії внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Харченко Вадим Борисович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології 

факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ; Копотун Ігор 

Миколайович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з 

міжнародних зв’язків Академії ГУСПОЛ (Чеська республіка); Пузирьов Михайло 

Сергійович, доктор юридичних наук, заступник начальника кафедри кримінального, 

кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

Сіделковський Олексій Леонович, директор, ТОВ «АКСІМЕД» (м. Київ). Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові засади формування єдиного медичного простору 

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

право; інформаційне право. Спецрада Д 26.142.02 ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2, м. Київ-39, 03039, 

тел. 490-95-00). Науковий консультант: Стеценко Семен Григорович доктор юридичних 
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наук, професор, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. 

Офіційні опоненти: Олефір Віктор Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри публічного права Інституту управління і права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого; Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, доктор 

юридичних наук, професор, заступник начальника відділу Служби Державного секретаря 

Міністерства охорони здоров’я України; Солдатенко Оксана Володимирівна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства ВНЗ УКООП спілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

Бондаренко Катерина Вікторівна, доцент кафедри загальноправових дисциплін 

факультету морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська 

академія». Назва дисертації: «Правові основи публічного адміністрування національно-

безпековою сферою в Україні». Шифр та назва спеціальності –12.00.07. – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.501.01 у Науково-

дослідному інституті інформатики і права  НАПрН України (01032, м. Київ, вул. 

Саксаганського, 110-В; тел. (044)234-94-56). Науковий консультант: Довгань Олександр 

Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора з наукової 

роботи Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України. Офіційні 

опоненти: Новицький Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор 

Українського державного науково-дослідного інституту «Ресурс»;  Заярний Олег 

Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

Ткачук Тарас Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри 

Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії Служби 

безпеки України. 

 

 

 

Романчук Ольга Василівна, завідувач кафедри української та іноземних мов, 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Назва 

дисертації: «Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців фізичного виховання і 

спорту до педагогічної діяльності з дітьми і молоддю в Австрії (ХХ – поч. ХХІ ст.)». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 

36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (82100, 

м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03 244) 1-04-74). Науковий консультант – 

Лук’янченко Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-

наукового інституту фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: Ажиппо Олександр Юрієвич, доктор 

педагогічних наук, професор, ректор Харківської державної академії фізичної культури; 

Бєлікова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії фізичного виховання та рекреації Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки; Федчишин Надія Орестівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет 

ім. І. Я. Горбачевського». 

 

 Філіпчук Наталія Олександрівна, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Назва дисертації: «Становлення і розвиток 

педагогічно-просвітницької діяльності музеїв України (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)». 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада 

Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

(04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86).  Науковий консультант: 

Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. Офіційні опоненти: 

Терентьєва Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; 

Ткаченко Андрій Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Мільто Людмила Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології вищої школи 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  

 

Цюняк Оксана Петрівна, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, Державний 

заклад вищої освіти «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Назва дисертації: «Система професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до 

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

професійної освіти. Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-

86). Науковий консультант: Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України. Офіційні опоненти: Хоружа Людмила Леонідівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка; Марусинець Мар’яна Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Коновальчук Іван Іванович, доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

 

Житєньова Наталя Василівна, професор кафедри інформатики, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Назва дисертації: «Теоретичні 

і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 64.053.04 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (61002, 

м. Харків, вул. Алчевських, 29; тел.(057)700-69-09). Науковий керівник: Прокопенко Андрій 

Іванович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту інформатизації освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Офіційні 

опоненти: Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук України, проректор з цифровізації 

освітньо-наукової діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Семеніхіна Олена 

Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Осадчий 

В’ячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького. 

 

Товканець Оксана Сергіївна, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Назва дисертації: «Системи підготовки фахівців 
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з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах (друга половина ХХ – початок ХХІ 

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

Спецрада Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; тел. (044) 440-62-86). Науковий 

консультант: Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України. Офіційні опоненти: Сорочан Тамара Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Пазюра Наталія 

Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної англійської 

мови Національного авіаційного університету; Самойленко Оксана Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. 

Цибулько Ольга Сергіївна, доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського 

державного університету. Назва дисертації: «Педагогічні ідеї виховання духовності 

особистості в Україні у ІІ половині ХХ - на початку ХХІ століття». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 29.051.06 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93400, 

м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 59-а; тел. 06452-403-42). Науковий консультант: 

Шевченко Галина Павлівна, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля. Офіційні опоненти: Помиткін Едуард Олександрович, доктор 

психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Роганова 

Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради; Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки адмініструванняі соціальної роботи ДЗВНУ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 

 

 

 Бець Ірина Григорівна, лікар відділення невідкладної травматології та відновної 

хірургії, Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора 

М.І.Ситенка Національної академії медичних наук України". Назва дисертації: "Тактика 

лікування ушкоджень дистальних метаепіфізів довгих кісток на основі принципів біологічної 

фіксації". Шифр та назва спеціальності - 14.01.21 - травматологія та ортопедія. Спецрада Д 

64.607.01 Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора 

М.І.Ситенка Національної академії медичних наук України" (61024 м. Харків, вул. 

Пушкінська, 80; т. (057)725-14-10). Науковий консультант: Корж Микола Олексійович, 

доктор медичних наук, професор, директор 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; Анкін Микола Львович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

травматології та ортопедії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика МОЗ України; Головаха Максим Леонідович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри травматології та ортопедії Запорізького державного медичного 

університету МОЗ України. 

МЕДИЧНІ НАУКИ 

 

http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/sidanich-irina-leonidivna
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/sidanich-irina-leonidivna
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 Коваль Ольга Іванівна, доцент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та 

профілактики стоматологічних захворювань, Національний медичний університет імені О.О. 

Богомольця (м. Київ). Назва дисертації: «Клініко-функціональне обґрунтування проведення 

санації порожнини рота в умовах загального знеболення (без інтубації) у дітей різного віку». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 26.003.05 Національного 

медичного університету  імені О.О. Богомольця (01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка 13, тел. (044) 

234-13-91). Науковий консультант: Хоменко Лариса Олександрівна, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 

стоматологічних захворювань, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

(м. Київ). Офіційні опоненти: Ковач Ілона Василівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувачка кафедри стоматології дитячого віку Дніпропетровської державної медичної 

академії; Ткаченко Павло Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

дитячої хірургічної стоматології Української медичної стоматологічної академії; Годованець 

Оксана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри стоматології 

дитячого віку Буковинського державного медичного університету. 

 

 Стауде Володимир Анатолійович, завідуючий відділення відновного лікування та 

кінезіотерапії, Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора 

М.І.Ситенка Національної академії медичних наук України". Назва дисертації: "Артроз 

крижово-клубових суглобів: патогенез, діагностика, прогнозування та лікування". Шифр та 

назва спеціальності - 14.01.21 - травматологія та ортопедія. Спецрада Д 64.607.01 Державної 

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

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

Науковий консультант: Корж Микола Олексійович, доктор медичних наук, професор, 

директор Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора 

М.І.Ситенка Національної академії медичних наук України". Офіційні опоненти: Хвисюк 

Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

травматології, анестезіології та військової хірургії Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України"; Рой Ірина Володимирівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач відділу реабілітації Державної установи "Інститут травматології та 

ортопедії Національної академії медичних наук України"; Фіщенко Володимир 

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

ортопедії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ 

України. 

 

Бідзіля Петро Петрович, доцент кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізького 

державного медичного університету МОЗ України. Назва дисертації: «Метаболічна терапія 

дисфункції міокарда та корекція судинної ендотеліальної функції у хворих на ревматоїдний 

артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією». Шифр та назва спеціальності - 14.01.02 - 

внутрішні хвороби. Спецрада Д 17.613.02  ДЗ «Запорізької медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, б.20; тел. (061) 279-16-38). 

Науковий консультант:  Нетяженко Василь Захарович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри пропедевтики, внутрішньої медицини 1 Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України. Офіційні опоненти: Кошля Володимир 

Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики та сімейної 

медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії ДЗ «Запорізької медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України», Курята Олександр Вікторович, доктор медичних 

наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини 2 ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України», Колеснікова Олена Вадимівна, доктор медичних наук, професор, 

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу вивчення процесів старіння і 
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профілактики метаболічно-асоційованих захворювань ДУ «Національний інститут терапії 

імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України». 

 

Псарьова Валентина Григорівна, доцент кафедри внутрішньої медицини 

післядипломної освіти Сумського державного університету. Назва дисертації: «Молекулярно-

генетичні і нейрогуморальні механізми серцево-судинного ремоделювання та їх корекція у 

хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням». Шифр та назва 

спеціальності - 14.01.02 - внутрішні хвороби. Спецрада Д 17.613.02     ДЗ «Запорізької медичної 

академії післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, б.20; 

тел. (061) 279-16-38). Науковий консультант: Кочуєва Марина Миколаївна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. Офіційні опоненти: 

Шейко Світлана Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою 

педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Міщенко Лариса Анатоліївна, доктор 

медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гіпертонічної хвороби ДУ 

«ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України; Рудик Юрій 

Степанович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Національного 

інституту терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України. 

 

Ціпоренко Сергій Юрійович, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-

поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупика. Назва дисертації: «Удосконалення медичної допомоги чоловікам  з хронічним 

запаленням урогенітального тракту в практиці сімейного лікаря». Шифр та назва 

спеціальності - 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина. Спецрада  Д 17.613.02 ДЗ 

«Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України» (69096, м. Запоріжжя, 

бульвар Вінтера, б.20; тел. (061) 279-16-38). Науковий консультант: Матюха Лариса 

Федорівна, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри сімейної медицини та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика. Офіційні опоненти: Алипова Олена Євгенівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини, гастроентерології, 

фізично та реабілітаційної медицини ДЗ «Запорізької медичної академії післядипломної освіти 

МОЗ України»; Бабінець Лілія Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини 

Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевськог МОЗ 

України; Гурженко Юрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу сексопатології та андрології  ДУ «Інститут урології НАМН 

України». 

 

 

 

Драпак Ірина Володимирівна, завідувач кафедри загальної, біонеорганічної, 

фізколоїдної хімії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

Назва дисертації: «Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин на основі 

п’ятичленних гетероциклів та споріднених гетероциклічних систем для лікування серцево-

судинних захворювань». 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 консультант: 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 
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Зіменковський Борис Семенович, доктор фармацевтичних наук, професор, професор 

кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, ректор Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. Офіційні опоненти: Панасенко Олександр 

Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри природничих 

дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного 

медичного університету; Колісник Сергій Вікторович, доктор фармацевтичних наук, 

професор, професор кафедри аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету; 

Коваленко Сергій Миколайович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри 

органічної хімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

 

 

Маслюк Андрій Миколайович, заступник начальника відділу науково-методичного 

супроводження психологічної підготовки суддів Національної школи суддів України. Назва 

дисертації: «Становлення психологічної думки в українській діаспорі XX століття». Шифр та 

назва спеціальності – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Спецрада Д 26.453.01. 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т. 

288-33-20). Науковий консультант: Максименко Сергій Дмитрович,  доктор психологічних 

наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні 

опоненти: Данилюк Іван Васильович, доктор психологічних наук, професор, декан 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Вірна 

Жанна Петрівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогічної та 

вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

МОН України; Карпенко Зіновія Степанівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувачка кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Балашов Едуард Михайлович, доцент кафедри психології та педагогіки, Національний 

університет «Острозька академія». Назва дисертації: «Метакогнітивний моніторинг 

саморегульованого навчання студентів». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна 

та вікова психологія. Спецрада Д 48.125.03 Національного університету «Острозька академія» 

(35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел. (03654) 2-29-49). Науковий 

консультант: Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор, ректор 

Національного університету «Острозька академія». Офіційні опоненти: Доцевич Тамілія 

Іванівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; 

Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

вікової та педагогічної психології, перший проректор Рівненського державного гуманітарного 

університету; Яланська Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка». 

 

 

 

Акімов Олександр Олексійович, начальник відділу правового забезпечення 

Національної служби посередництва і примирення, професор кафедри публічного 

адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом (за сумісництвом). Назва 

дисертації: «Системогенез як парадигма державно-управлінської діяльності». Шифр та назва 

ПСИХОЛОГІЧНІ  НАУКИ 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
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спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Спецрада Д 26.142.04 

Міжрегіональної Академії управління персоналом (03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2; тел. 

(044) 490-95-00)). Науковий консультант: Романенко Євген Олександрович, доктор наук з 

державного управління, професор, проректор із наукової роботи Міжрегіональної Академії 

управління персоналом, заслужений юрист України. Офіційні опоненти: Кринична Ірина 

Петрівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного 

управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій (м. Київ); 

Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з державного управління, професор, перший 

заступник директора Всеукраїнської громадської організації Центр досліджень проблем 

публічного управління; Карпа Марта Іванівна, доктор наук з державного управління, доцент 

кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 

 

КОСТЮК Тетяна Олександрівна, старший науковий співробітник НДЛ 

інтерналізації вищої освіти, Київський університет ім. Бориса Грінченка. Назва дисертації: 

«Теоретико-методологічні засади державної політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти 

в Україні». Шифр та назва спеціальності – 25.00.01 – теорія та історія державного управління. 

Спецрада Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України (61001, м. Харків, 

просп. Московський, 75; тел. (057) 732-30-42). Науковий консультант: Пархоменко-Куцевіл 

Оксана Ігорівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри 

публічного адміністрування ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом»». Офіційні опоненти: Бульба Володимир Григорович, доктор наук з 

державного управління, професор, декан факультету підготовки магістрів публічного управління 

та адміністрування Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України; Стрельцов Володимир Юрійович, 

доктор наук з державного управління, доцент, провідний науковий співробітник наукового 

відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного 

захисту України; Семенець-Орлова Інна Андріївна, доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету. 

 

Торічний Вадим Олександрович, доцент кафедри національної безпеки (сфера 

прикордонної діяльності) та управління факультету підготовки керівних кадрів, Національна 

академія Державної прикордонної служби України. Назва дисертації: “Інформаційне 

забезпечення державної безпеки України в умовах трансформаційних викликів і загроз”. 

Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.05 ‒ державне управління у сфері державної безпеки та 

охорони громадського порядку. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету цивільного 

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

консультант: Шведун Вікторія Олександрівна, доктор наук з державного управління, 

професор, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру 

Національного університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Орлов 

Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України; Ортіна Ганна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, 

завідувач кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного; Горник Володимир Гнатович, 

доктор наук з державного управління, доцент, директор Інституту управління, економіки та 

природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 
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Бондаренко Андрій Ігоревич, начальник управління перевірок окремих платників 

Департаменту податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування, Державна податкова служба України. Назва дисертації: “Державне 

регулювання фінансової безпеки економіки України”. Шифр та назва спеціальності ‒ 25.00.02 

‒ механізми державного управління. Спецрада Д 64.707.03 Національного університету 

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

Науковий консультант: Домбровська Світлана Миколаївна, доктор наук з державного 

управління, професор, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного 

університету цивільного захисту України. Офіційні опоненти: Антонова Людмила 

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

аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили; Приходько Ігор 

Павлович, доктор наук державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, 

оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського аграрно-

економічного університету; Статівка Наталія Валеріївна, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 
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