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Гламазда  Олександр  Юрійович, старший  науковий  співробітник  відділу
молекулярної  біофізики,  Фізико-технічний інститут низьких  температур імені Б. І. Вєркіна
НАН України.  Назва  дисертації:  «Низькорозмірні  мультифункціональні  кристалічні
матеріали: вплив структурних особливостей на взаємодію між фононною, електронною та
магнітною підсистемами». 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 консультант:
Карачевцев Віктор Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор,  завідувач
відділу молекулярної  біофізики  Фізико-технічного  інституту  низьких  температур  імені
Б. І. Вєркіна НАН України. Офіційні опоненти:  Тарапов Сергій Іванович,  доктор фізико-
математичних наук, професор, завідувач відділу радіоспектроскопії Інституту радіофізики та
радіоелектроніки імені О. Я. Усикова НАН України; Пашкевич Юрій Георгійович, доктор
фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  теорії  динамічних  властивостей
складних систем Донецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна НАН України,
м. Київ; Сухарева Тетяна Віталіївна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий
співробітник відділу чистих металів, металофізики та технології нових матеріалів Інституту
фізики  твердого  тіла,  матеріалознавства  та  технологій  Національного  наукового  центру
«Харківський фізико-технічний інститут» НАН України.

Васильків Юрій Васильович, старший науковий співробітник відділу параметричної
оптики,  Інститут  фізичної  оптики імені  О.Г.  Влоха Міністерства  освіти  і  науки  України.
Назва дисертації: «Топологічні дефекти оптичних параметрів в неоднорідних твердотільних
середовищах і індуковані ними оптичні вихори». Шифр та назва спеціальності – 01.04.05 –
оптика, лазерна фізика. Спецрада Д 35.071.01 Інституту фізичної оптики імені О.Г. Влоха
Міністерства  освіти  і  науки  України  (79005,  м.  Львів,  вул.  Драгоманова,  23;  тел.
(032)2611488).  Науковий  консультант:  Влох  Ростислав  Орестович,  доктор  фізико-
математичних  наук,  професор,  директор  Інституту  фізичної  оптики  імені  О.Г.  Влоха
Міністерства  освіти  і  науки  України.  Офіційні  опоненти:  Убізський  Сергій  Борисович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  напівпровідникової
електроніки  Національного  університету  «Львівська  політехніка»;  Стадник  Василь
Йосифович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  загальної
фізики  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка;  Грабар  Олександр
Олексійович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  фізики
напівпровідників  Державного  вищого  навчального  закладу  «Ужгородський  національний
університет».

Шпаківський  Віталій  Станіславович,  старший  науковий  співробітник  відділу
комплексного  аналізу  і  теорії  потенціалу  Інституту  математики  НАН  України.  Назва
дисертації:  «Моногенні  функції  в асоціативних алгебрах».  Шифр та назва спеціальності –
01.01.01 – математичний аналіз. Спецрада Д 26.206.01 Інституту математики НАН України
(01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. (044) 234-50-51). Науковий консультант: Плакса
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Сергій  Анатолійович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  відділу
Інституту математики НАН України. Офіційні опоненти: Гутлянський Володимир Якович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  радник  при  дирекції  Інституту  прикладної
математики  і  механіки  НАН  України;  Скасків  Олег  Богданович,  доктор  фізико-
математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  теорії  функцій  і  теорії  ймовірностей
Львівського національного університету імені  Івана Франка;  Задерей Петро Васильович,
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного аналізу та
теорії  ймовірностей  Національного  технічного  університету  України  ''Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського'' МОН України.

Ніколаєнко Тимофій Юрійович, асистент кафедри молекулярної фізики фізичного
факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації:
«Квантово-механічне  визначення  зарядів  атомів,  їх  ковалентної  та  електростатичної
взаємодії  в  біомолекулах».  Шифр  та  назва  спеціальностей  – 01.04.14  – теплофізика  та
молекулярна фізика, 03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки). Спецрада Д 26.001.08
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України  (01601,
м. Київ,  вул.  Володимирська, 64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий  консультант:  Булавін
Леонід  Анатолійович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
молекулярної  фізики  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.
Офіційні  опоненти:  Костерін  Сергій  Олексійович,  доктор  біологічних  наук,  професор,
заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біохімії м'язів Інституту біохімії ім.
О.В. Палладіна НАН України; Головко Мирослав Федорович, доктор фізико-математичних
наук,  професор, головний науковий співробітник відділу теорії  м'якої  речовини Інституту
фізики конденсованих систем НАН України; Трусова Валерія Михайлівна, доктор фізико-
математичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  медичної  фізики  та  біомедичних
нанотехнологій  ННІ  «Фізико-технічний  факультет»  Харківського  національного
університету імені В.Н. Каразіна.

Дзязько  Олександр  Григорович,  старший  науковий  співробітник  кафедри
неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Назва дисертації: «Ізоморфнозаміщені складнооксидні сполуки та фази на основі
РЗЕ і перехідних 3d- металів». Шифр та назва спеціальності – 02.00.01 – неорганічна хімія.
Спецрада Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України  (01601,  м. Київ,  вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий
консультант:  Неділько  Сергій  Андрійович,  доктор  хімічних  наук,  професор, професор
кафедри  неорганічної  хімії  хімічного  факультету  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка МОН України. Офіційні опоненти:  Білоус Анатолій Григорович,
доктор  хімічних  наук,  завідувач  відділу хімії  твердого  тіла Інституту  загальної  та
неорганічної  хімії  ім.  В.  І.  Вернадського  НАН  України; Кириллов  Святослав
Олександрович,  доктор хімічних наук, директор Міжвідомчого відділення електрохімічної
енергетики  НАН  України;  Колотілов  Сергій  Володимирович доктор  хімічних  наук,
завідувач  відділом  пористих  речовин  та  матеріалів  Інституту  фізичної  хімії  імені  Л.В.
Писаржевського НАН України.
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Авраменко Андрій Миколайович, старший науковий співробітник відділу водневої
енергетики,  Інститут проблем  машинобудування ім. А.М. Підгорного  НАН України. Назва
дисертації:  «Наукові  основи  розв’язання  спряжених  задач  термогазодинаміки  при
моделюванні   гомогенного  процесу дизельного двигуна».  Шифр та  назва  спеціальності  –
05.05.03  –  двигуни  та  енергетичні  установки.  Спецрада  Д 64.059.01  Харківського
національного  автомобільно-дорожнього  університету  (61002,  м.  Харків,  вул.  Ярослава
Мудрого 25;  тел.  (057)  700-38-63).  Науковий  консультант:  Абрамчук  Федір  Іванович,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  двигунів  внутрішнього  згоряння
Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету.  Офіційні  опоненти:
Тимошевський Борис Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
двигунів  внутрішнього  згоряння  Національного  університету  кораблебудування  імені
адмірала  Макарова;  Білогуб  Олександр  Віталійович,  доктор  технічних  наук,  професор,
професор  кафедри  конструкції  авіаційних  двигунів  Національного  аерокосмічного
університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;  Полів’янчук Андрій
Павлович,  доктор технічних  наук,  професор,  професор кафедри інженерної  екології  міст
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Мартинов  В’ячеслав  Володимирович, провідний  науковий  співробітник  відділу
транзисторних перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України. Назва дисертації:
«Високовольтні  напівпровідникові  джерела  живлення  з  синхронними  несинфазними
структурами  для  потужних  газорозрядних  установок».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії. Спецрада  Д 26.187.01  Інституту
електродинаміки  (03057,  м.  Київ,  просп.  Перемоги,  56;   тел.  (044)  366-26-45).  Науковий
консультант: Щерба Анатолій Андрійович, доктор технічних  наук,  професор, завідувач
відділу електроживлення  технологічних систем Інституту  електродинаміки  НАН України.
Офіційні  опоненти: Жуйков  Валерій  Якович, доктор технічних наук,  професор,  декан
факультету  електроніки  Національного  технічного  університету  України  «Київський
політехнічний  інститут  ім.  Ігоря  Сікорського»;  Павлов  Геннадій  Вікторович, доктор
технічних  наук,  професор,  директор  навчально-наукового  інституту  автоматики  та
електротехніки Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова; Щербак
Яків Васильович, доктор технічних  наук,  професор,  професор кафедри автоматизованих
електромеханічних  систем  Національного  технічного  університету  «Харківський
політехнічний інститут».

Гладкий  Едуард  Григорович,  начальник  сектору  відділу  системного  аналізу
характеристик якості  ДП «КБ «Південне» імені.  академіка М.К. Янгеля. Назва дисертації:
"Нові  підходи  до  комплексного  оцінювання  польотної  безпеки  і  надійності  ракетно-
космічних систем". Шифр та назва спеціальності - 05.07.02 – проектування, виробництво та
випробування  літальних  апаратів.  Спецрада  Д  08.  051.15  Дніпровського  національного
університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72; тел. (056)374-98-01).
Науковий  консультант: Перлик  Віктор  Іванович,  доктор  технічних  наук,  професор,
пенсіонер.  Офіційні  опоненти:  Гудрамович Вадим Сергійович,   доктор  технічних  наук,
завідувач відділу міцності і надійності механічних систем Інституту технічної механіки НАН
України  і  ДКА  України;  Кондратьєв  Андрій  Валерійович,  доктор  технічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри конструкцій  і  проектування  ракетної  техніки  Національного
аерокосмічного  університету  ім.  М.Є.  Жуковського  «Харківський  авіаційний  інститут»;
Давидов  Сергій  Олександрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  декан  фізико-
технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
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Горін  Вадим  Вікторович,  старший  науковий  співробітник  Одеської  державної
академії  технічного  регулювання  та  якості.  Назва  дисертації:  «Наукове  обґрунтування
методів розрахунку теплообміну під час плівкової конденсації  у середині труб». Шифр та
назва  спеціальності  –  05.14.06  –  технічна  теплофізика  та  промислова  теплоенергетика.
Спецрада Д 41.088.03 Одеської  державної академії  харчових технологій (65039, м. Одеса,
вул.  Канатна,112;  тел.  (048)  7253284).  Науковий  консультант:  Ріферт  Володимир
Густавович, доктор  технічних  наук,  професор  кафедри  теоретичної  і  промислової
теплотехніки  Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут  імені  Ігоря  Сікорського».  Офіційні  опоненти:  Басок  Борис  Іванович,  доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  відділом  теплофізичних  основ  енергоощадних
технологій  Інституту  технічної  теплофізики  НАН  України;  Ткаченко  Станіслав
Йосипович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  теплоенергетики
Вінницького  національного  технічного  університету;  Василенко  Сергій  Михайлович,
доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  теплоенергетики  та  холодильної
техніки Національного університету харчових технологій.

Іванчук Ярослав Володимирович, доцент кафедри комп’ютерних наук Вінницького
національного технічного університету. Назва дисертації: «Методи та засоби математичного
моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин». Шифр та назва спеціальності
–  01.05.02  –  математичне  моделювання  та  обчислювальні  методи.  Спецрада  Д  05.052.01
Вінницького національного технічного університету (21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе,
95;  тел.  (0432)  56-08-48).  Науковий  консультант:  Іскович-Лотоцький Ростислав
Дмитрович, доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  галузевого
машинобудування Вінницького національного технічного університету. Офіційні опоненти:
Олійник  Андрій  Петрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
прикладної математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу;  Усов  Анатолій  Васильович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
вищої математики і моделювання систем Одеського національного технічного університету;
Федорчук Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Cверстюк  Андрій  Степанович,  доцент  кафедри  медичної  інформатики
Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.Я. Горбачевського  МОЗ
України.  Назва  дисертації:  «Моделі  та  методи  компартментного  математичного
моделювання  кіберфізичних  систем  медико-біологічних  процесів».  Шифр  та  назва
спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Спецрада –
Д 58.052.01 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН
України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. (0352) 52-41-81). Науковий консультант:
Марценюк  Василь  Петрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
кібербезпеки  Тернопільського  національного  технічного  університету  імені  Івана  Пулюя
МОН України.  Офіційні  опоненти:  Власюк Анатолій Павлович,  доктор технічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  економіко-математичного  моделювання  та  інформаційних
технологій Національного університету “Острозька академія” МОН України;  Гера Богдан
Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій
Львівської  філії  Дніпропетровського  національного  університету  залізничного  транспорту
імені академіка В. Лазаряна МОН України;  Сафоник Андрій Петрович, доктор технічних
наук,  професор,  професор  кафедри  автоматизації,  електротехнічних  та  комп’ютерно-
інтегрованих  технологій  Національного  університету  водного  господарства  та
природокористування МОН України.
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Музичко Олександр Євгенович, доцент кафедри історії України факультету історії та
філософії  Одеського  національного  університету  імені  І. І. Мечникова.  Назва  дисертації:
«Процес інституціоналізації  історичних досліджень на території  Південної України (друга
половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Шифр та назва спеціальності –  07.00.06 – історіографія,
джерелознавство  та  спеціальні  історичні  дисципліни. Спецрада  Д 26.228.01  Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001, м.
Київ, вул. Трьохсвятительська 4; тел. (044) 279-08-63).  Науковий консультант: Хмарський
Вадим Михайлович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України
факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Офіційні опоненти: Матяш Ірина Борисівна, доктор історичних наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України
Інституту історії України НАН України;  Гирич Ігор Борисович, доктор історичних наук,
старший  науковий  співробітник  відділу  джерелознавства  нової  історії  України  Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України;  Андрєєв
Віталій  Миколайович, доктор історичних  наук,  професор,  професор  кафедри  історії
України Київського університету імені Бориса Грінченка.

Дибач  Інна  Леонідівна, доцент  кафедри  економіки  та  організації  виробництва
Національного університету кораблебудування імені  адмірала Макарова.  Назва дисертації:
«Методологія управління закладами вищої освіти на засадах корпоратизації». Шифр та назва
спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності). Спецрада  Д 64.055.01  Харківського  національного  економічного  університету
імені Семена Кузнеця (61166, м. Харків, просп. Науки 9-А , тел. (057) 702-18-35). Науковий
консультант:  Назарова  Галина  Валентинівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
завідувач кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного
університету імені  Семена Кузнеця.  Офіційні  опоненти:  Баюра Дмитро Олександрович,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;  Дороніна Ольга Анатоліївна, доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  та  поведінкової  економіки
Донецького національного університету імені Василя Стуса;  Гарафонова Ольга Іванівна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Державного Вищого
навчального  закладу  «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима
Гетьмана».

Дрокіна Ніна Іванівна,  докторант  кафедри маркетингу  Державного  університету
телекомунікацій.  Назва  дисертації:  «Механізм  управління  інтегрованим  Інтернет-
маркетингом  підприємств  ринку  телекомунікаційних  послуг  України».  Шифр  та  назва
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спеціальності:  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)». Спецрада Д 26.861.03 Державний університет телекомунікацій (03110, м. Київ,
вул.  Солом’янська,  7;  тел.  (044)  248-85-97).  Науковий  консультант:  Виноградова  Олена
Володимирівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  маркетингу
Державного  університету  телекомунікацій.  Офіційні  опоненти:  Верескун  Михайло
Вікторович, доктор економічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій
ДВНЗ  «Приазовський  державний  технічний  університет»;  Смерічевський  Сергій
Францевич,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  маркетингу
Національного  авіаційного  університету; Карпенко  Оксана  Олександрівна,  доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та економіки водного транспорту
Державного університету інфраструктури та технологій

Калівошко  Олексій  Миколайович,  старший  науковий  співробітник  відділу
фінансово-кредитної  та  податкової  політики  Національного  наукового  центру  «Інститут
аграрної  економіки».  Назва  дисертації:  «Інфраструктура  фінансово-кредитного  ринку  в
Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності:  08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада –
Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ,
вул.  Героїв  Оборони,  10;  тел.  (044) 258-43-21,  258-31-80).  Науковий консультант:  Лютий
Ігор  Олексійович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Корнєєв
Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор,  завідувач відділу фінансової
політики  Державного  науково-дослідного  інституту  інформатизації  та  моделювання
економіки;  Рекуненко  Ігор  Іванович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор
кафедри фінансів,  банківської справи та страхування Сумського державного університету;
Селіверстова Людмила Сергіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри
фінансів Київського національного торгівельно-економічного університету.

Камишникова  Евеліна  Вікторівна,  доцент  кафедри  економіки  підприємств
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України. Назва дисертації:
«Стратегічне  управління  корпоративною  соціальною  відповідальністю:  теорія  та
методологія».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.04   економіка  та  управління
підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).  Спецрада  Д 12.052.02
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України (87555, м. Маріуполь
Донецької  обл.,  вул. Університетська,  7;  тел.  (0629) 446313).  Науковий консультант:  Мінц
Олексій  Юрійович,  доктор  економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  фінанси  і
банківська справа ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України.
Офіційні  опоненти: Семів  Любов  Казимирівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
професор  кафедри  менеджменту  та  соціально-гуманітарних  дисциплін  Львівський
навчально-науковий  інститут  ДВНЗ «Університет  банківської  справи»;  Горошкова  Лідія
Анатоліївна,  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  підприємництва,
менеджменту  організацій  та  логістики,  Запорізький  національний  університет;
Павликівська  Ольга  Іванівна  доктор  економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри
бухгалтерського обліку та аудиту, Тернопільський національний технічний університет імені
Івана Пулюя.

Коваленко  Віктор  Миколайович,  професор  кафедри  фінансів,  грошового  обігу  і
кредиту,  Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка.  Назва  дисертації:
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«Фінансова система України : концептуальні основи та стратегія розвитку». Шифр та назва
спеціальності  –  08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада Д 35.051.01  Львівського
національного  університету імені  Івана  Франка (79000,  м.  Львів,  вул.  Університетська,  1;
тел. (032)  260-34-02).  Науковий  консультант:  Крупка  Михайло  Іванович,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів,  грошового  обігу  і  кредиту
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:
Дем’янишин Василь Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри
фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету;  Опарін
Валерій  Михайлович, доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фінансів
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”; Пасічник
Юрій  Васильович, доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фінансів
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Кричевська  Тетяна  Олександрівна, провідний  науковий  співробітник  відділу
економічної  теорії  Державної  установи  «Інститут  економіки  та  прогнозування  НАН
України».  Назва  дисертації:  «Логіко-історичний  розвиток  інституту  довіри  у  грошово-
кредитній сфері».  Шифр та назва  спеціальності  –  08.00.01 – економічна теорія та історія
економічної  думки.  Спецрада  Д 26.239.01  Державної  установи  «Інститут  економіки  та
прогнозування НАН України» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26; тел. (044) 280-12-34).
Науковий консультант: Гриценко Андрій Андрійович, доктор економічних наук, професор,
заступник  директора Державної  установи  «Інститут  економіки  та  прогнозування  НАН
України».  Офіційні  опоненти:  Гражевська  Надія  Іванівна,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  економічної  теорії,  макро-  і  мікроекономіки  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Єщенко  Петро  Степанович,  доктор
економічних  наук,  професор,  старший  науковий  співробітник  відділу  теорії  економіки  і
фінансів  Державної  навчально-наукової  установи «Академія  фінансового  управління»;
Міщенко  Володимир  Іванович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
економіки та менеджменту Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет
банківської справи».

Маршалок Тарас Ярославович, докторант кафедри податків та фіскальної політики,
Тернопільський  національний  економічний  університет.  Назва  дисертації:  «Фіскальна
парадигма антициклічного регулювання економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.08
–  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада  Д 58.082.01  Тернопільського  національного
економічного  університету  (46009,  м. Тернопіль,  вул.  Львівська,  11;  тел.  (0352)  47-50-51).
Науковий консультант: Десятнюк Оксана Миронівна, доктор економічних наук, професор,
професор  кафедри  податків  і  фіскальної  політики  Тернопільського  національного
економічного  університету.  Офіційні  опоненти:  Паєнтко  Тетяна  Василівна, доктор
економічних наук,  професор,  професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»;  Сідельникова Лариса Петрівна, доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Херсонського національного технічного університету; Швабій Костянтин Іванович, доктор
економічних  наук,  професор,  директор  Навчально-наукового  інституту  економіки,
оподаткування  та  митної  справи  Університету  державної  фіскальної  служби  України
Міністерства фінансів України.
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Мискін Юрій Ігорович, доцент кафедри управлінського обліку,  бізнес-аналітики та
статистики, Університет державної фіскальної служби України. Назва дисертації «Бюджетна
політика  забезпечення  соціально-економічного  розвитку  України».  Шифр  та  назва
спеціальності 08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада Д 27.855.01  Університету
державної  фіскальної  служби  України  (08201,  Київська  обл.,  м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31,  тел. (04597)  60-994).  Науковий  консультант: Мацелюх  Наталія
Петрівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  міжнародної  діяльності  та
інвестицій Університету  державної  фіскальної  служби  України.  Офіційні  опоненти:
Дем’янишин Василь Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри
фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету;  Опарін
Валерій  Михайлович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фінансів
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;  Тропіна
Валентина  Борисівна, доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фінансів,
обліку  і  оподаткування  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди».

Охріменко  Алла  Григорівна, доцент  кафедри  готельно-ресторанного  бізнесу
Київського  національного  торговельно-економічного  університету.  Назва  дисертації
«Управління національною туристичною системою України». Шифр та назва спеціальності –
08.00.03  –  економіка  та  управління  національним  господарством.  Спецрада  Д 26.055.01
Київського національного торговельно-економічного університету (02156, м. Київ, вул. Кіото,
19;  тел.  (097)  100-00-50).  Науковий  консультант Мазаракі  Анатолій  Антонович, доктор
економічних  наук,  професор,  ректор  Київського  національного  торговельно-економічного
університету.  Офіційні  опоненти: Басюк  Дарія  Іванівна, доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу
Національного  університету  біоресурсів  та  природокористування  України;  Денисенко
Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки
та туризму Київського національного університету технологій та дизайну; Мальська Марта
Пилипівна, доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  туризму  Львівського
національного університету імені Івана Франка.

Пелех  Оксана  Богданівна, доцент  кафедри  менеджменту,  Рівненський  державний
гуманітарний університет.  Назва дисертації: «Структурний аналіз національної економіки і
структурна  політика  в  Україні».  Шифр та  назва  спеціальності  –  08.00.03  –  економіка  та
управління національним господарством. Спецрада Д 73.053.05 Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, б-р. Шевченка, 81; тел. (0472)
37-21-42). Науковий консультант:  Садова Уляна Ярославівна,  доктор економічних наук,
професор,  професор  кафедри  теоретичної  і  прикладної  економіки  Національного
університету  «Львівська  політехніка».  Офіційні  опоненти:  Маргасова  Вікторія
Геннадіївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи
Чернігівського національного технологічного університету; Затонацька Тетяна Георгіївна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Макара  Оксана  Василівна,  доктор
економічних наук,  професор, завідувач кафедри фінансів  та кредиту Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.
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Риндзак Ольга Тадеївна, старший науковий співробітник відділу проблем соціально-
гуманітарного  розвитку  регіонів  Державної  установи  «Інститут  регіональних  досліджень
імені  М.І.  Долішнього  НАН  України».  Назва  дисертації:  «Міграційна  політика  в  системі
інтеграційних  процесів  України».  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:  Садова Уляна Ярославівна, доктор економічних
наук,  професор,  професор  кафедри  теоретичної  та  прикладної  економіки  Національного
університету  «Львівська  політехніка».  Офіційні  опоненти: Грішнова  Олена  Антонівна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Малиновська  Олена  Анатоліївна,
доктор наук з  державного управління,  головний науковий співробітник відділу соціальної
політики  Національного  інституту  стратегічних  досліджень; Семикіна  Марина
Валентинівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  економіки  та
підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету.

Сидорук  Борис  Орестович,  завідувач  науково-технологічного  відділу  аграрної
економіки,  інформаційно-аналітичної  роботи,  маркетингу  і  трансферу  інновацій
Тернопільської  державної  сільськогосподарської  дослідної  станції  ІКСГП  НААН.  Назва
дисертації:  «Економіко-екологічні  засади  збалансованого  використання  земель
сільськогосподарського призначення». Шифр та назва спеціальності  – 08.00.03 – економіка
та управління національним господарством. Спецрада Д 26.350.01 Національного наукового
центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044)
258-43-21,  258-31-80).  Науковий  консультант:  Корчинська  Олена  Антонівна,  доктор
економічних наук, доцент кафедри маркетингу, старший науковий співробітник, завідувачка
кафедри  маркетингу  Академії  праці,  соціальних  відносин  і  туризму.  Офіційні  опоненти:
Вишневська  Ольга  Миколаївна,  доктор  економічних  наук,  професор  кафедри
економічного  аналізу  і  аудиту, декан  обліково-фінансового  факультету  Миколаївського
національного  аграрного  університету;  Зось-Кіор  Микола  Валерійович,  доктор
економічних  наук,  доцент кафедри  економіки  і  підприємництва,  професора  кафедри
менеджменту Полтавської державної аграрної академії; Кошкалда Ірина Віталіївна, доктор
економічних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри  управління  земельними  ресурсами  та
кадастру Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

Чуприна  Христина  Миколаївна,  доцент  кафедри  менеджменту  в  будівництві,
Київський  національний  університет  будівництва  і  архітектури.  Назва  дисертації:
«Теоретико-методологічні  засади  трансформації  систем  управління  будівельними
підприємствами в умовах цифровізації економіки». 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  консультант:
Рижакова  Галина  Михайлівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
менеджменту  в  будівництві  Київського  національного  університету  будівництва  і
архітектури.  Офіційні  опоненти:  Пилипенко  Андрій  Анатолійович,  доктор  економічних
наук, професор,  завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного
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економічного  університету  імені  Семена  Кузнеця;  Гончар  Вікторія  Василівна,  доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет»;  Пілецька Саміра Тимофіївна,  доктор
економічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  економіки  повітряного  транспорту
Національного авіаційного університету.

Кузьменко Оксана Мирославівна, старший науковий співробітник відділу соціальної
антропології Інституту народознавства НАН України. Назва дисертації:  «Драматичне буття
людини  в  українському  фольклорі:  концептуальні  форми  вираження  (період  Першої  та
Другої світових воєн)». Шифр та назва спеціальності – 10.01.07 – фольклористика. 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:
Павлюк  Степан  Петрович,  доктор   історичних наук,  професор,  директор  Інституту
народознавства  НАН  України.  Офіційні опоненти:  Івановська  Олена  Петрівна,  доктор
філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фольклористики  Інституту  філології
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Ярмоленко  Наталія
Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури
та  компаративістики  навчально-наукового  інституту  української  філології  та  соціальних
комунікацій  Черкаського  національного  університету  імені  Богдана  Хмельницького;
Лабащук Оксана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії та
методики  української  і  світової  літератури  Тернопільського  державного  педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка.

Бондарук Людмила Василівна, доцент кафедри романських мов та інтерлінгвістики
Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі  Українки.  Назва  дисертації:
«Роль символу в структурі символістського наративу (на матеріалі творів Марселя Пруста і
Моріса Метерлінка)». Шифр та назва спеціальності – 10.01.06 – теорія літератури. Спецрада
Д 26.133.03 Київського університету імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська,  18/2,  тел.  272-19-02).  Науковий  консультант:  Моклиця  Марія  Василівна,
доктор  філологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  теорії  літератури  та  зарубіжної
літератури  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Офіційні
опоненти:  Астрахан  Наталія  Іванівна, доктор  філологічних  наук,  доцент,  професор
кафедри  германської  філології  та  зарубіжної  літератури  Житомирського  державного
університету імені Івана Франка;  Лановик Зоряна Богданівна, доктор філологічних наук,
професор,  професор  кафедри  теорії  і  методики  української  та  світової  літератури
Тернопільського  національного  університету  імені  Володимира  Гнатюка;  Солецький
Олександр  Маркіянович,  доктор  філологічних  наук,  завідувач  кафедри  філології
Коломийського  навчально-наукового  інституту  Прикарпатського  національного
університету імені Василя Стефаника.   

Супрун  Володимир  Миколайович,  доцент  кафедри  журналістики  Донецького
національного  університету  імені  Василя  Стуса.  Назва  дисертації: «Аксіологічна
концептосфера жіночої прози української діаспори середини ХХ століття». Шифр та назва

10

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ



16.07.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

спеціальності  –  10.01.01  –  українська  література.  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,  директор  Інституту  філології  Київського
національного  університету  імені  Тараса Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Сулима Микола
Матвійович, доктор філологічних наук,  заступник директора з  наукової  роботи Інституту
літератури  імені  Т.  Г.  Шевченка  НАН  України;  Погребенник  Володимир  Федорович,
доктор філологічних наук,  професор,  завідувач  кафедри  української  літератури
Національного  педагогічного  університету  імені  М.  П.  Драгоманова;  Ленська  Світлана
Василівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Веселов  Микола  Юрійович,  доцент  кафедри  кримінально-правових  дисциплін
Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Назва
дисертації: «Адміністративно-правові засади функціонування ювенальної юстиції у системі
забезпечення  прав  дітей  в  Україні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.07  –
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 26.732.01
Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх  справ України (01011,
м. Київ,  пров. Євгена  Гуцала,  4а,  тел. (044) 254-95-25).  Науковий  консультант:  Користін
Олександр  Євгенійович, доктор  юридичних  наук,  професор,  головний  науковий
співробітник  науково-дослідної  лабораторії  кримінологічних  досліджень  та  проблем
запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх
справ України.  Офіційні  опоненти:  Берлач Анатолій Іванович,  доктор юридичних наук,
професор,  професор  кафедри  адміністративного  права  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка;  Гуржій Тарас Олександрович,  доктор  юридичних
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Київського  національного  торговельно-економічного  університету;  Чорна  Вікторія
Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права і
процесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Гулак Олена Василівна,  доцент  кафедри адміністративного  та  фінансового  права
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Назва дисертації:
«Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення пожежної безпеки
в лісах України». Шифр та назва спеціальності: 12.00.07 «Адміністративне право і процес;
фінансове право;  інформаційне право».  Спецрада  Д 26.004.16 Національного університету
біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 15; тел.: (044) 527-
82-28).  Науковий  консультант:  Курило  Володимир  Іванович,  доктор  юридичних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  адміністративного  та  фінансового  права  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України.  Офіційні  опоненти:  Заросило
Володимир  Олексійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
правоохоронної та антикорупційної діяльності Приватного акціонерного товариства «Вищий
навчальний  заклад  «Міжрегіональна  академія  управління  персоналом»;  Печуляк Віталій
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Петрович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  провідний  науковий  співробітник  відділу
дослідження прямого оподаткування Науково-дослідного центру проблем оподаткування та
фінансового  права  Науково-дослідного  інституту  фіскальної  політики  Університету
державної  фіскальної  служби  України;  Теремецький  Владислав  Іванович,  доктор
юридичних  наук,  доцент,  професор кафедри цивільного права  і  процесу Тернопільського
національного економічного університету.

Оленєв  Дмитро  Геннадійович,  викладач  кафедра  теорії,  методики  та  організації
фізичної підготовки і спорту Навчально-наукового інституту фізичної культури і спортивно-
оздоровчих  технологій  Національного  університету  оборони  України  імені  Івана
Черняховського.  Назва  дисертації  «Методичні  засади  формування  здоров’язбережувальної
компетентності  студентів  вищих  технічних  навчальних  закладів».  Шифр  та  назва
спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).
Спецрада Д 26.053.14 Національного  педагогічного  університету імені  М. П. Драгоманова
(01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел.:  234-11-08). Науковий консультант:  Присяжнюк
Станіслав  Іванович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  безпеки
життєдіяльності та фізичного виховання Державного університету телекомунікацій. Офіційні
опоненти: Грибан  Григорій  Петрович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор
кафедри фізичного виховання та рекреації  Житомирського державного університету імені
Івана Франка;  Колумбет Олександр Миколайович,  доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри фізичного виховання та здоров’я Київського національного університету
технологій  та  дизайну;  Ляхова  Інна  Миколаївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор  кафедри  фізичної  реабілітації,  спортивної  медицини,  фізичного  виховання  і
здоров’я Запорізького державного медичного університету.  

Кульчицький  Віталій  Йосипович,  доцент  кафедри  педагогіки  вищої  школи  та
суспільних  дисциплін  Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.  Я.
Горбачевського МОЗ України. Назва дисертації: «Теорія і практика патріотичного виховання
в  школах  України  (1945–2019 рр.)».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.01  –  загальна
педагогіка  та  історія  педагогіки.  Спецрада  Д  58.053.01  Тернопільського  національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. Максима
Кривоноса,  2;  тел. (0352)  43-58-80).  Науковий  консультант:  Вихрущ  Анатолій
Володимирович,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.  Я.  Горбачевського  МОЗ
України. Офіційні опоненти:  Біницька Катерина  Миколаївна,  доктор педагогічних наук,
доцент,  професор  кафедри  педагогіки  Хмельницької  гуманітарно-педагогічної  академії;
Коляда  Наталія  Миколаївна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  проректор  з
інноваційних досліджень та європейської інтеграції  Уманського державного педагогічного
університету  імені  Павла  Тичини; Харченко Сергій  Якович,  доктор  педагогічних  наук,
професор, завідувач  кафедри  соціальної  педагогіки  ДЗ  «Луганський  національний
університет імені Тараса Шевченка».
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Дубівська Світлана Станіславівна, доцент кафедри медицини невідкладних станів,
анестезіології та інтенсивної терапії, Харківський національний медичний університет. Назва
дисертації:  «Післяопераційна  когнітивна  дисфункція:  механізми  розвитку  та  інтенсивна
терапія».  Шифр та  назва  спеціальності  –  14.01.30 –  анестезіологія  та  інтенсивна  терапія.
Спецрада Д 64.600.02 Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків,
проспект  Науки,  4;  (057)707-73-47).  Науковий  консультант: Волкова  Юлія  Вікторівна,
доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  медицини  невідкладних  станів,
анестезіології  та інтенсивної терапії Харківського  національного медичного університету.
Офіційні  опоненти:  Тарабрін  Олег  Олександрович, доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  анестезіології,  інтенсивної  терапії  з  післядипломною  підготовкою
Одеського  національного  медичного  університету;  Павлов  Олександр  Олександрович,
доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  анестезіології,  інтенсивної  терапії,
трансфузіології  та  гематології  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти;
Дмитрієв   Дмитро Валерійович, доктор медичних наук, професор,  завідувач відділенням
анестезіології  та  інтенсивної  терапії  Вінницького  обласного  клінічного
високоспеціалізованого ендокринологічного центру.

Сербіна Інесса Михайлівна, доцент кафедри дерматовенерології Харківської медичної
академії післядипломної освіти МОЗ України. Назва дисертації: «Гніздова алопеція: клініко-
морфологічні  та патогенетичні  аспекти,  лікувально-діагностична тактика». Шифр та назва
спеціальності –  14.01.20 – шкірні  та венеричні хвороби. Спецрада Д 64.603.01 Державної
установи  “Інститут  дерматології  та  венерології  НАМН  України”  (61057,  м.  Харків,  вул.
Чернишевська,  7/9;  тел.  (057)  706-32-00).  Науковий  консультант: Болотна  Людмила
Анатоліївна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідуюча  кафедрою  дерматовенерології
Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:
Олійник Ірина Олександрівна, доктор медичних   наук,  головний науковий співробітник
відділу  дерматології,  інфекційних  та  паразитарних  захворювань  шкіри ДУ «Інститут
дерматології  та  венерології  НАМН  України»;  Резніченко  Наталія  Юріївна,  доктор
медичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  дерматовенерології  та  косметології  з  курсом
дерматовенерології  і  естетичної медицини факультету післядипломної освіти Запорізького
державного  медичного  університету  МОЗ України;  Горбунцов Вячеслав  Вячеславович,
доктор  медичних  наук,  доцент,  професор  кафедри  шкірних  та  венеричних  хвороб  ДЗ
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Трибушний  Олег  Володимирович,  завідувач  кафедри  травматології  та  ортопедії,
Державний  заклад  «Запорізька  медична  академія  післядипломної  освіти  Міністерства
охорони здоров’я України». Назва дисертації: «Діагностика та лікування сепсису у хворих на
цукровий діабет з ускладненим синдромом діабетичної стопи». Шифр та назва спеціальності
–  14.01.03  –  хірургія.  Спецрада  Д  17.600.01  Державного  закладу  «Запорізька  медична
академія  післядипломної  освіти  Міністерства  охорони  здоров’я  України»  (69096,  м.
Запоріжжя, бульвар Вінтера, б. 20; тел. (061) 279-16-38). Науковий консультант:  Шаповал
Сергій  Дмитрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  амбулаторної,
гнійно-септичної  хірургії  та  ультразвукової  діагностики  Державного  закладу  «Запорізька
медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України». Офіційні
опоненти:  Сипливий  Василь  Олексійович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри загальної хірургії № 2 Харківського національного медичного університету;  Тамм
Тамара  Іванівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  хірургії  та
проктології  Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти;  Шідловський  Віктор
Олександрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  хірургії  №  1  з
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урологією,  малоінвазивною  хірургією  та  нейрохірургією  ім.  Л.Я.  Ковальчука
Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 

Панченко  Юлія  Олександрівна, лікар-офтальмолог  Київської  міської  клінічної
офтальмологічної  лікарні  «Центр  мікрохірургії  ока»,  МОЗ  України.  Назва  дисертації:
«Діабетична макулопатія у хворих на цукровий діабет 2 типу(питання патогенезу, фактори
ризику, прогнозування розвитку і рецидивів після хірургічного лікування)». Шифр та назва
спеціальності  –  14.01.18  –  офтальмологія.  Спецрада  –  Д 26.613.05,  Національна  медична
академія  післядипломної  освіти  імені  П.  Л.  Шупика,  МОЗ України  (04112,  м.  Київ,  вул.
Дорогожицька 9, тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий консультант:  Могілевський Сергій
Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології Національної
медичної  академії  післядипломної  освіти  імені  П.  Л.  Шупика.  Офіційні  опоненти:
Веселовська Зоя Федорівна, доктор медичних наук, професор,  завідуюча кафедри хірургії
№2, Приватний навчальний заклад «Київський медичний університет»; Путієнко Олексій
Олексійович, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  вітреоретинальної  та
лазерної хірургії, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН
України»;  Сакович  Василь  Микитович, доктор  медичних  наук,  професор,  професор
кафедри офтальмології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Проць  Галина  Богданівна,  доцент  кафедри  хірургічної  стоматології,  Івано
Франківський  національний  медичний  університет МОЗ  України.  Назва  дисертації:
«Комплексні методи хірургічної підготовки хворих до ортопедичної реабілітації залежно від
стану  тканин протезного  ложа». Шифр та  назва  спеціальності  –  14.01.22 –  стоматологія.
Спецрада  Д  20.601.01  Івано-Франківського  національного  медичного  університету  МОЗ
України  (76018,  м.  Івано-Франківськ,  вул.  Галицька,  2;  тел.  (0342)  53-32-95). Науковий
консультант:  Рожко  Микола  Михайлович,  доктор  медичних  наук,  професор  кафедри
стоматології  ННІПО  Івано-Франківського  національного  медичного  університету  МОЗ
України Офіційні  опоненти:  Потапчук  Анатолій  Мефодієвич,  доктор  медичних  наук,
професор завідувач кафедри стоматології  післядипломної освіти з  курсом терапевтичної  і
ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України;
Аветіков  Давид  Соломонович,  доктор  медичних  наук,  професор  завідувач  кафедри
хірургічної  стоматології,  щелепно-лицевої  хірургії  з  пластичною  та  реконструктивною
хірургією  голови  та  шиї  Української  медичної  стоматологічної  академії  МОЗ  України;
Лабунець Василь Аксентійович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  відділення
ортопедичної стоматології ДУ «Інститут стоматології НАМН України».

Громченко  Валерій  Васильович,  проректор  з  наукової  роботи  Дніпропетровської
академії  музики  ім.  М.  Глінки.  Назва  дисертації:  «Духове  соло  в  європейському
академічному  композиторському  та  виконавському  мистецтві:  тенденції  розвитку,
специфіка,  систематика».  Шифр  та  назва  спеціальності –  17.00.03  –  музичне  мистецтво.
Спецрада Д 26.227.02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т.
Рильського  НАН   України  (01001,  м.  Київ,  вул.  Грушевського  4;  тел.  (044)  278-34-54).
Науковий  консультант:  Немкович  Олена  Миколаївна,  доктор  мистецтвознавства,
провідний  науковий  співробітник,  завідувач  відділу  екранно-сценічних  мистецтв  та
культурології  Інституту  мистецтвознавства,  фольклористики  та  етнології  ім.      М.  Т.
Рильського НАН України. Офіційні опоненти:  Качмарчик Володимир Петрович,  доктор
мистецтвознавства,  професор  кафедри  «Дерев’яні  духові  інструменти»  Національної
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музичної  академії  України ім. П. І.  Чайковського;  Сташевський Андрій Якович,  доктор
мистецтвознавства,  професор,  завідувач  кафедри  «Народні  інструменти»  Харківської
державної  академії  культури;  Шуміліна  Ольга Анатоліївна,  доктор  мистецтвознавства,
доцент, професор кафедри «Теорія музики» Львівської національної музичної академії ім.
М. В. Лисенка.

Павлів  Андрій  Петрович, доцент  кафедри  дизайну  та  основ  архітектури,
Національний університет  «Львівська  політехніка».  Назва  дисертації: «Теорія  імпульсів  в
урбаністичному розвитку великого міста».  Шифр та назва спеціальності –  18.00.01– теорія
архітектури,  реставрація  пам’яток  архітектури.  Спецрада  Д  64.056.02  Харківського
національного університету будівництва та архітектури (61002, м. Харків, вул. Сумська, 40;
тел.(057)700-10-66).  Науковий керівник:  Черкес Богдан Степанович,  доктор архітектури,
професор, директор Інституту архітектури, професор кафедри дизайну та основ архітектури
Національного університету «Львівська  політехніка».  Офіційні  опоненти: Тімохін Віктор
Олександрович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного
середовища  Київського  національного  університету  будівництва  і  архітектури;  Вадімов
Вадім  Митрофанович,  доктор  архітектури,  професор,  керівник  відділу  КО  «Інституту
розвитку  міста»  Полтавської  міської  ради; Фоменко  Оксана  Олексіївна,  доктор
архітектури, професор, завідувач кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного
середовища Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Губенко  Олександр  Володимирович, старший  науковий  співробітник  лабораторії
методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Назва
дисертації: «Теоретико-методологічні основи дослідження психологічних механізмів творчої
діяльності».  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,  Інститут  психології  імені
Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти:  Рибалка Валентин Васильович, доктор
психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології  праці,
Інститут  педагогічної  освіти  та  освіти  дорослих  НАПН  України;  Бреусенко-Кузнєцов
Олександр Анатолійович, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри історії та
теорії психоаналізу,  Міжнародний  інститут  глибинної  психології;  Батраченко  Іван
Георгійович,  доктор  психологічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  психології  та
журналістики, Університет митної справи та фінансів МОН України.

Раєвська Яна Миколаївна, докторант Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України. Назва дисертації:  «Психологічне забезпечення міжпрофесійної  взаємодії фахівців
соціальної  сфери».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  19.00.05  –  соціальна  психологія;
психологія соціальної роботи. Спецрада Д 26.453.01. Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН  України  (01033,  Київ,  вул.  Паньківська,  2,  т.  288-33-20).  Науковий  консультант:
Грись Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії
соціально  дезадаптованих  неповнолітніх  Інститут  психології  імені  Г.С. Костюка  НАПН
України.  Офіційні  опоненти:  Лозова  Ольга  Миколаївна,  доктор  психологічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  практичної  психології,  Інститут  людини  Київського
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університету імені Бориса Грінченка МОН України;  Завацька Наталія Євгенівна,  доктор
психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  практичної психології  та  соціальної
роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України;
Блинова  Олена  Євгенівна,  доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
загальної та соціальної психології, Херсонський державний університет МОН України.

Бойко-Бузиль  Юлія  Юріївна,  заступник  завідувача  науково-дослідної  лабораторії
психологічного  забезпечення  Державного  науково-дослідного  інституту  МВС  України.
Назва  дисертації:  «Психологічні  засади  професійного  та  особистісного  становлення
керівників органів і підрозділів МВС України».  Шифр та назва спеціальності – 19.00.06 –
юридична  психологія.  Спецрада –  Д  64.700.04  Харківського  національного  університету
внутрішніх  справ,  МВС України  (61080,  м. Харків,  проспект  Льва  Ландау, 27).  Науковий
консультант:  Барко  Вадим  Іванович,  доктор  психологічних  наук,  професор,  професор
кафедри соціології та психології  факультету № 6 Харківського національного університету
внутрішніх  справ,   МВС  України.  Офіційні  опоненти: Осьодло  Василь  Ілліч,  доктор
психологічних  наук,  професор,  начальник  гуманітарного  інституту  Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського; Охріменко Іван Миколайович,
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри юридичної психології  Національної
академії  внутрішніх  справ;  Колесніченко  Олександр  Сергійович,  доктор  психологічних
наук,  начальник  науково-дослідної  лабораторії  морально-психологічного  супроводження
службово-бойової  діяльності  Національної  гвардії  України  науково-дослідного  центру
службово-бойової діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної
гвардії України.

          Цимбал Світлана Володимирівна , доцент кафедри англійської мови для технічних та
агробіологічних  спеціальностей,  Національний  університет  біоресурсів  і
природокористування України. Назва дисертації: «Соціально-психологічні основи розвитку
іншомовної  діяльності  особистості».  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  консультант:
Завацька  Наталія  Євгенівна, доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету
імені  Володимира  Даля. Офіційні  опоненти:  Пілецька  Любомира  Сидорівна,  доктор
психологічних  наук,  професор,  професор  кафедри  соціальної  психології  та  психології
розвитку  ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника»;
Кононенко  Анатолій  Олександрович,  доктор  психологічних  наук,  доцент,  професор
кафедри іноземних  мов природничих  факультетів  Одеського  національного   університету
імені  І.І.  Мечникова;  Комар Таїсія  Василівна,  доктор  психологічних  наук,  доцент,
професор  кафедри  психології  Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх
справ. 

Хмиров Ігор Михайлович, докторант, Національний університет цивільного захисту
України. Назва дисертації: “Державне управління розвитком дистанційної освіти 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
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Миколаївна, доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  начальник  навчально-
науково-виробничого  центру  Національного  університету  цивільного  захисту  України.
Офіційні опоненти: Сиченко Віктор Володимирович, доктор наук державного управління,
професор,  ректор  Комунального  закладу  вищої  освіти  “Дніпровська  Академія  неперервної
освіти” Дніпропетровської обласної ради”;  Карамишев Дмитро Васильович, доктор наук з
державного управління, професор, перший заступник директора Харківського регіонального
інституту  державного  управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України;  Ажажа Марина Андріївна,  доктор наук з державного управління,
доцент,  доцент  кафедри  менеджменту  організацій  та  управління  проектами  Інженерного
навчально-наукового інституту Запорізького національного університету.
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	Бондарук Людмила Василівна, доцент кафедри романських мов та інтерлінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Роль символу в структурі символістського наративу (на матеріалі творів Марселя Пруста і Моріса Метерлінка)». Шифр та назва спеціальності – 10.01.06 – теорія літератури. Спецрада Д 26.133.03 Київського університету імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. 272-19-02). Науковий консультант: Моклиця Марія Василівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Астрахан Наталія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка; Лановик Зоряна Богданівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка; Солецький Олександр Маркіянович, доктор філологічних наук, завідувач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
	Панченко Юлія Олександрівна, лікар-офтальмолог Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», МОЗ України. Назва дисертації: «Діабетична макулопатія у хворих на цукровий діабет 2 типу(питання патогенезу, фактори ризику, прогнозування розвитку і рецидивів після хірургічного лікування)». Шифр та назва спеціальності – 14.01.18 – офтальмологія. Спецрада – Д 26.613.05, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька 9, тел. 440-30-56, 408-05-36). Науковий консультант: Могілевський Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Офіційні опоненти: Веселовська Зоя Федорівна, доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедри хірургії №2, Приватний навчальний заклад «Київський медичний університет»; Путієнко Олексій Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу вітреоретинальної та лазерної хірургії, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»; Сакович Василь Микитович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».


