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Шпортько  Костянтин  Валентинович,   старший  науковий  співробітник  відділу
фізики  і  технології  напівпровідникових  структур  та  сенсорних  систем,  Інститут  фізики
напівпровідників  ім.  В.  Є.  Лашкарьова  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Фазозмінні
халькогенідні сполуки та дифосфіди: вплив структури та складу на оптичні властивості в ІЧ
діапазоні».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  01.04.07  –  фізика  твердого  тіла.  Спецрада  Д
26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (03028, Київ
- 28, пр.Науки, 41; тел. (044) 525-40-20). Науковий консультант - Венгер Євген Федорович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  фізики  і  технології
напівпровідникових  структур  та  сенсорних  систем  Інституту  фізики  напівпровідників  ім.
В.Є. Лашкарьова НАН України. Офіційні опоненти: Міца Володимир Михайлович, доктор
фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  твердотільної  електроніки  та
інформаційної  безпеки  Ужгородського  національного  університету;  Поперенко  Леонід
Володимирович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри оптики
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Федосов  Сергій
Анатолійович,  доктор  фізико-математичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри,
експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.

Ямненко Ростислав Євгенійович,  доцент  кафедри теорії ймовірностей, статистики
та  актуарної  математики Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.
Назва дисертації: «Дослідження процесів накопичення з просторів Орліча». Шифр та назва
спеціальності  –  01.01.05  –  теорія  ймовірностей  і  математична  статистика.  Спецрада
Д 26.001.37 Київського національного університету імені  Тараса  Шевченка МОН України
(01601,  м. Київ,  вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий  консультант:
Козаченко  Юрій  Васильович, доктор  фізико-математичних  наук,  професор.  Офіційні
опоненти:  Кнопова  Вiкторiя  Павлiвна,  доктор  фiзико-математичних  наук,  науковий
спiвробiтник  Технiчного  унiверситету  Дрездена,  Нiмеччина;  Кондратьєв  Юрій
Григорович,  доктор  фiзико-математичних  наук,  професор,  професор  математичного
факультету  університету  Білефельд,  Німеччина;  Краснитський  Сергій  Михайлович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  комп’ютерних  наук  та
технологій Київського національного університету технології та дизайну.

Ванєєва  Олена  Олександрівна, старший  науковий  співробітник  відділу
математичної  фізики  Інституту  математики  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Групоїди
еквівалентності в задачах групової класифікації».  Шифр та назва спеціальності – 01.01.03 –
математична фізика.  Спецрада Д 26.206.01 Інституту математики НАН України (01024, м.
Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. (044)234-50-51).  Науковий консультант:  Попович Роман
Омелянович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  провідний  науковий
співробітник  відділу  математичної  фізики  Інституту  математики  НАН  України.  Офіційні
опоненти:  Іоргов  Микола  Зіновійович,  доктор  фізико-математичних  наук,  завідувач
лабораторії  теорії  інтегровних систем відділу математичних  методів  в  теоретичній  фізиці
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України; Сєров Микола Іванович,
доктор  фізико-математичних  наук,  професор,  професор  кафедри  вищої  та  прикладної
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математики національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
Станжицький  Олександр  Миколайович,  доктор  фізико-математичних  наук,  професор,
завідувач кафедри загальної математики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

Наконечна  Олеся  Іванівна,  докторантка  фізичного  факультету  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Назва  дисертації:  «Особливості
формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на
їх  основі».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  01.04.07  –  фізика  твердого  тіла.
Спецрада Д 26.001.23 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України  (01601,  м. Київ,  вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий
консультант:  Макара  Володимир  Арсенійович, доктор  фізико-математичних  наук,
професор,  завідувач кафедри фізики металів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.  Офіційні опоненти: Товстолиткін Олександр Іванович, доктор фізико-
математичних наук, професор, завідувач відділу фізики плівок Інституту магнетизму НАН
України та МОН України; Івахненко  Сергій  Олексійович,  доктор  технічних  наук,
професор,  завідувач  відділу  монокристалів  надтвердих  матеріалів  Інституту  надтвердих
матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України; Татаренко Валентин Андрійович, доктор фізико-
математичних наук, професор, директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН
України.

Оленич Ігор Богданович, доцент кафедри радіоелектронних і комп'ютерних систем,
Львівський національний університет імені Івана Франка.  Назва дисертації: «Нерівноважні
електронні  процеси  у  наносистемах  на  основі  кремнію».  Шифр  та  назва  спеціальності  -
01.04.10  -  фізика  напівпровідників  і  діелектриків.  Спецрада Д 35.051.09  Львівського
національного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1; тел.
(032)  239-41-22).  Науковий консультант:  Монастирський Любомир Степанович,  доктор
фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри радіоелектронних і комп'ютерних
систем  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:
Лепіх Ярослав Ілліч, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Міжвідомчого
науково-навчального  фізико-технічного  центру  МОН  і  НАН  України  при Одеському
національному університеті імені І.І. Мечнікова; Шпотюк Олег Йосипович, доктор фізико-
математичних  наук,  професор,  завідувач  сектору  оптичного  скла  і  кераміки  Інституту
фізичної  оптики імені  О.Г.  Влоха МОН України;  Федосов Сергій Анатолійович, доктор
фізико-математичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  експериментальної  фізики  та
інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки.

Стасевич Марина Володимирівна,  доцент  кафедри технології  біологічно  активних
сполук, фармації та біотехнології, Національний університет «Львівська політехніка» МОН
України. Назва дисертації: «Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез
та  біологічна  активність».  Шифр  та  назва  спеціальності  −  02.00.03  –  органічна  хімія.
Спецрада Д 35.052.01 Національного університету «Львівська політехніка» МОН України
(79013, м. Львів,  вул.  С.  Бандери,  12;  тел.  (032)  258-24-84).  Науковий консультант:  Вовк
Михайло Володимирович, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової
роботи,  завідувач  відділу  механізмів  органічних  реакцій  Інституту  органічної  хімії  НАН
України.  Офіційні  опоненти:  Вовк  Андрій  Іванович,  доктор  хімічних  наук,  професор,
директор  Інституту  біоорганічної  хімії  та  нафтохімії  імені  В.П.  Кухаря  НАН  України;
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Обушак  Микола  Дмитрович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;
Ліпсон Вікторія Вікторівна,  доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу медичної
хімії Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського
НАМН України».

Онисько  Михайло  Юрійович,  доцент,  завідувач  кафедри  органічної  хімії,  ДВНЗ
‹‹Ужгородський національний університет›› МОН України. Назва дисертації: “Електрофільна
гетероциклізація  алкеніл-  та  алкінілфункціоналізованих  азинів  в  синтезі  поліядерних
гетероциклічних систем”. Шифр та назва спеціальності – 02.00.03 – органічна хімія. Спецрада
Д 35.052.01 Національного університету «Львівська політехніка» МОН України (79013, м.
Львів,  вул.  С.Бандери,  12;  тел. (032)-258-24-84).  Офіційні  опоненти: Обушак  Микола
Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії Львівського
національного  університету  ім.  Івана  Франка МОН  України;  Лявинець  Олександр
Семенович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри загальної хімії та хімічного
матеріалознавства  Чернівецького  національного  університету  ім.  Юрія  Федьковича  МОН
України;  Харченко  Олександр  Васильович, доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів ДВНЗ «Український
державний хіміко-технологічний університет» МОН України.

Гиренко Дмитро Вадимович,  доцент кафедри фізичної  хімії,  ДВНЗ «Український
державний  хіміко-технологічний  університет»  МОН  України.  Назва  дисертації:
«Електрокаталітичні  процеси  в  низькоконцентрованих  розчинах  NaCl».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  02.00.05  –  електрохімія.  Спецрада  Д  08.078.01  ДВНЗ  «Український
державний  хіміко-технологічний  університет»  МОН  України  (49005,  м.  Дніпро,  просп.
Гагаріна, 8; тел. (056) 746-33-56). Науковий консультант: Веліченко Олександр Борисович,
доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фізичної  хімії  ДВНЗ  «Український
державний хіміко-технологічний університет» МОН України. Офіційні опоненти: Варгалюк
Віктор  Федорович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  професор  кафедри  фізичної  та
неорганічної  хімії  Дніпровського  національного  університету  імені  Олеся  Гончара  МОН
України;  Пірський Юрій Кузьмич, доктор хімічних наук, завідувач лабораторії матеріалів
електрохімічної енергетики Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернандського
НАН  України;  Тульський  Геннадій  Георгійович,  доктор  технічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  технічної  електрохімії  Національного  технічного  університету
«Харківський політехнічний інститут».

Декіна  Світлана  Сергіївна,  старший  науковий  співробітник  лабораторії  фізико-
хімічних  основ  біотехнології  відділу  медичної  хімії  Фізико-хімічного  інституту  ім.  О.В.
Богатського  НАН  України  (м.  Одеса). Назва  дисертації:  «Біотехнологія  мукоадгезивних
лізоцим-полімерних  систем  медичного  призначення». Шифр  та  назва  спеціальності  –
03.00.20  –  біотехнологія. Спецрада  Д  26.002.28  Національного  технічного  університету
України «Київський політехнічний інститут імені  Ігоря Сікорського» (03056, м.  Київ,  пр.
Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Науковий консультант:  Романовська Ірина Ігорівна,
доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувач  лабораторії  фізико-хімічних  основ
біотехнології,  заступник  директора  Фізико-хімічного інституту  ім.  О.В.  Богатського  НАН
України з наукової роботи. Офіційні опоненти: Коваленко Валентина Миколаївна, доктор
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біологічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  токсикології  
ДУ  «Інститут  фармакології  та  токсикології  НАМН  України»;  Поєдинок  Наталія
Леонідівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут харчової
біотехнології та геноміки НАН України»; Гриненко Тетяна Вікторівна, доктор біологічних
наук, старший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Ковальчук  Олександр  Миколайович,  старший  науковий  співробітник  відділу
палеонтології Національного науково-природничого музею НАН України. Назва дисертації:
«Прісноводна  іхтіофауна  пізнього  кайнозою  південно-західної  частини  Східної  Європи».
Шифр та назва спеціальності – 03.00.08 – зоологія. Спецрада Д 26.153.01 Інституту зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15; тел. (044) 235-
61-74).  Науковий  консультант:  Рековець  Леонід  Іванович,  доктор  біологічних  наук,
професор,  професор кафедри екології хребетних і палеонтології, Природничий університет,
м. Вроцлав,  Польща.  Офіційні  опоненти:  Межжерін  Сергій  Віталійович,  доктор
біологічних  наук,  професор,  завідувач відділу еволюційно-генетичних  основ  систематики,
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України;  Гожик Петро Феодосійович, доктор
геологічних наук, професор, директор Інституту геологічних наук НАН України; Євтушенко
Микола Юрійович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри гідробіології та
іхтіології, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Кошелєв  Василь  Олександрович,  доцент  кафедри  екологічної  безпеки  та
раціонального  природокористування  Мелітопольського  державного  педагогічного
університету  імені  Богдана  Хмельницького.  Назва  дисертації:  «Орнітокомплекси  як
елементи біогеоценозів півдня України: різноманіття, структура, охорона».  Шифр та назва
спеціальності –  03.00.16  –  екологія.  Спецрада  Д  08.051.04  Дніпровського  національного
університету імені Олеся Гончара (49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, тел. 8 (056) 374-98-01).
Науковий  консультант:  Пахомов  Олександр  Євгенович, доктор  біологічних  наук,
професор, завідувач кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара. Офіційні опоненти: Ємельянов Ігор Георгійович, доктор біологічних
наук,  професор,  директор Національного  науково-природничого  музею  НАН  України;
Лисенко Валерій Іванович, доктор біологічних наук, професор, директор Мелітопольського
інституту  екології  та  соціальних  технологій  університету  «Україна»;  Чаплигіна  Анжела
Борисівна,  доктор  біологічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  зоології  природничого
факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Скляров Володимир Васильович, учений секретар Національного наукового центру
«Інститут  метрології».  Назва  дисертації:  «Розвиток  методів  вимірювань  характеристик
складних  механічних  і  теплофізичних  систем  на  основі  комп’ютерного  моделювання».
Шифр  та  назва  спеціальності –  05.01.02  –  стандартизація,  сертифікація  та  метрологічне
забезпечення.  Спецрада  Д  64.827.01  Національного  наукового  центру  «Інститут
метрології»,  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (61002, м. Харків, вул.
Мироносицька, 42; т. (057) 700-34-09). Науковий консультант: Неєжмаков Павло Іванович,
доктор технічних наук, професор, Генеральний директор Національного наукового центру
«Інститут  метрології».  Офіційні  опоненти: Середюк Орест Євгенович,  доктор технічних
наук, професор, завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Івано-
Франківського  національного  технічного  університету  нафти  і  газу;  Дядюра  Костянтин
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Олександрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  «Технологія
машинобудування,  верстати  та  інструменти» Сумського  державного  університету;  Гоц
Наталія  Євгенівна,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  інформаційно-
вимірювальних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Кочан  Орест  Володимирович,  доцент  кафедри  інформаційно-вимірювальних
технологій, Національний університет «Львівська політехніка». Назва дисертації «Методи і
засоби  підвищення  точності  вимірювання  температури  термоелектричними
перетворювачами з неоднорідними термопарами». Шифр та назва спеціальності – 05.11.04 –
прилади  і  методи  вимірювання  теплових  величин.  Спецрада  Д  35.052.08  Національного
університету «Львівська політехніка» МОН України (79013, Львів-13, вул. С. Бандери, 12,
тел.  (032)258-23-98).  Науковий  консультант:  Микийчук  М.  М., доктор  технічних  наук,
професор,  директор  Інституту  комп’ютерних  технологій,  автоматики  та  метрології
Національного університету «Львівська політехніка». Офіційні опоненти: Назаренко Леонід
Андрійович, доктор  технічних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник
Національного  наукового  центру  “Інститут  метрології”;  Куц  Юрій  Васильович,  доктор
технічних  наук,  професор,  професор кафедри приладів  та  систем неруйнівного  контролю
Національного  технічного  університету  “Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря
Сікорського”;  Вихор Людмила Миколаївна,  доктор фізико-математичних наук,  головний
науковий співробітник Інституту термоелектрики НАН України та МОН України.

Голубничий  Олексій  Георгійович, доцент  кафедри  телекомунікаційних  та
радіоелектронних  систем  Національного  авіаційного  університету.  Назва  дисертації:
«Методологія  синтезу  та  обробки  узагальнених  бінарних  послідовностей  Баркера  для
широкосмугових  каналів  зв’язку».  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.12.02  –
телекомунікаційні  системи  та  мережі. Спецрада  Д 26.062.19 Національного  авіаційного
університету  (03058,  м. Київ,  пр. Любомира  Гузара,  1,  тел.  044-406-71-25).  Науковий
консультант: Конахович Георгій Филимонович, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри  телекомунікаційних  та  радіоелектронних  систем  Національного  авіаційного
університету.  Офіційні опоненти:  Москалець Микола Вадимович, доктор технічних наук,
доцент,  професор  кафедри  інфокомунікаційної  інженерії  імені  В.В. Поповського
Харківського  національного  університету  радіоелектроніки;  Толюпа Сергій  Васильович,
доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  кібербезпеки  та  захисту  інформації
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Отрох Сергій  Іванович,
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних
процесів і систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського”.

Кременецька  Яна  Адольфівна,  доцент кафедри  мобільних  та  відеоінформаційних
технологій Державного  університету  телекомунікацій.  Назва дисертації:  «Методи
підвищення  ефективності  телекомунікаційних  систем  в міліметровому діапазоні  хвиль  на
основі  гібридних  технологій».  Шифр та  назва  спеціальності:  05.12.02 -  телекомунікаційні
системи та мережі. Спецрада Д  26.861.01  Державного університету телекомунікацій, МОН
України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7; тел. (044) 249-25-88).Науковий консультант:
Мельник  Юрій  Віталійович,  доктор  технічних  наук,  директор  Навчально-наукового
інституту  телекомунікації Державного  університету  телекомунікацій,  МОН  України.
Офіційні  опоненти:  Фриз  Сергій  Петрович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  начальник
кафедри  телекомунікацій  та  радіотехніки  Житомирського  військового  інституту  ім.  С.П.
Корольова,  МОН  України;  Бушма  Олександр  Володимирович,  доктор  технічних  наук,
професор,  професор  кафедри  інформаційних  технологій  і  математичних  дисциплін
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Київського  університету  ім.  Бориса  Грінченка,  МОН  України;  Почерняєв  Віталій
Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  «Телекомунікацій»
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Міністерства освіти і науки України.

Бубліков  Андрій  Вікторович,  доцент  кафедри  автоматизації  та  приладобудування
Національного  технічного  університету  «Дніпровська  політехніка»  МОН  України.  Назва
дисертації: «Автоматизація процесів керування видобувними машинами на основі алгоритмів
нечіткого  виводу». Шифр  та  назва  спеціальності –  05.13.07 –  автоматизація  процесів
керування.  Спецрада  Д  08.080.07  Національного  технічного  університету  «Дніпровська
політехніка» Міністерства освіти і науки України (49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19,
тел. (056) 746-22-00). Науковий консультант: Ткачов Віктор Васильович, доктор технічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  автоматизації  та  приладобудування  Національного
технічного  університету  «Дніпровська політехніка»,  Міністерства  освіти  і  науки України.
Офіційні опоненти: Поркуян Ольга Вікторівна, доктор технічних наук, професор,  ректор
Східноукраїнського  національного  університету  ім.  В.  Даля  (м.  Сєвєродонецьк)  МОН
України;  Купін  Андрій  Іванович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
комп’ютерних систем та мереж Криворізького національного університету МОН України;
Осадчий  Сергій  Іванович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
автоматизації  виробничих  процесів  Центральноукраїнського  національного  технічного
університету МОН України (м. Кропивницький).

Беженар Роман Васильович, старший науковий співробітник відділу математичного
моделювання морських і річкових систем, Інститут проблем математичних машин і систем
НАН України. Назва дисертації: «Інформаційні технології моделювання забруднення водних
екосистем  для  комп’ютерної  підтримки  рішень  з  радіаційної  безпеки».  Шифр  та  назва
спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології. Спецрада Д 26.204.01 Інституту проблем
математичних машин і систем НАН України (03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 42;
тел. (044) 526-24-97). Науковий консультант:  Мадерич Володимир Станіславович, доктор
фізико-математичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  математичного  моделювання
морських і річкових систем Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
Офіційні  опоненти:  Трофимчук  Олександр  Миколайович,  доктор  технічних  наук,
професор, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН
України;  Казимир Володимир Вікторович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри  інформаційних  та  комп’ютерних  систем  Чернігівського  національного
технологічного  університету  МОН  України;  Талерко  Микола  Миколайович,  доктор
технічних наук, завідувач відділу радіаційної екології Інституту проблем безпеки атомних
електростанцій НАН України.

Небесний  Роман  Володимирович,  начальник  науково-дослідної  частини
Національного університету «Львівська політехніка».  Назва дисертації:  «Наукові  основи і
технологія каталітичного одержання ненасичених карбонових кислот та естерів».  Шифр та
назва  спеціальності  -  05.17.04  –  технологія  продуктів  органічного  синтезу. Спецрада  Д
35.052.07 Національного  університету  «Львівська  політехніка»  (79013,  м.  Львів,  вул.  С.
Бандери,  12;  т.(032)258-24-84).  Науковий  консультант: Піх  Зорян  Григорович,  доктор
хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології органічних продуктів Національного
університету  "Львівська  політехніка"  МОН України.  Офіційні  опоненти:  Кучмій  Степан
Ярославович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  завідувач  відділу  фотохімії Інституту
фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;  Попов Євген Вадимович, доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  екології  та  технології  полімерів  Інституту
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хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
МОН  України;  Курта  Сергій  Андрійович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри хімії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
МОН України.

Носова Наталія Геріанівна,  старший науковий співробітник науково-дослідної теми
ДБ-Колаген  при  кафедрі  органічної  хімії  Національного  університету  «Львівська
політехніка».  Назва  дисертації:  «Технологія  формування  гідрогелевих  засобів  медичного
призначення на основі поліакриламіду з використанням реакційноздатних поліпероксидів».
Шифр  та  назва  спеціальності  -  05.17.06  –  технологія  полімерних  та  композиційних
матеріалів. Спецрада  -  Д  35.052.07  Національного  університету  «Львівська  політехніка»
(79013, м. Львів,  вул.  С.  Бандери,  12;  т.(032)258-24-84).  Науковий консультант: Самарик
Володимир  Ярославович,  доктор  хімічних  наук,  професор,  провідний  науковий
співробітник  науково-дослідної  теми  ДБ-Колаген  при  кафедрі  органічної  хімії
Національного  університету  «Львівська  політехніка»  МОН  України.  Офіційні  опоненти:
Ващенко  Юрій  Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,   професор  кафедри
технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів ДВНЗ "Український державний
хіміко-технологічний  університет"  МОН  України;  Добротвор  Ігор  Григорович,  доктор
технічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  економічної  кібернетики  та  інформатики
Тернопільського  національного  економічного  університету  МОН  України;  Рябов  Сергій
Володимирович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу модифікації полімерів
Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Плющ  Олександр  Григорович,  професор  кафедри  мобільних  та  відеоінформаційних
технологій  Державного університету телекомунікацій.  Назва дисертації:  «Моделі та методи
обробки інформації в мобільних мережах на основі  багатопозиційних ортогональних сигналів з
частотним ущільненням». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 - телекомунікаційні системи
та мережі. Спецрада Д  26.861.01 Державного університету телекомунікацій, МОН України
(03110,  м. Київ,  вул. Солом’янська,  7;  тел.  (044)  249-25-88).  Науковий  консультант:
Вишнівський  Віктор  Вікторович,  доктор  технічних  наук,  професор, завідувач  кафедри
комп’ютерних наук навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного
університету  телекомунікацій,  МОН  України.  Офіційні  опоненти:  Стрихалюк  Богдан
Михайлович,  доктор  технічних  наук,   доцент,  директор  Інституту  телекомунікацій,
радіоелектроніки  та  електронної  техніки  Національного  університету  «Львівська
політехніка», МОН України;  Виноградов Микола Анатолійович,  доктор технічних наук,
професор,  професор  кафедри  комп’ютерних  інформаційних  технологій  Національного
авіаційного університету, МОН України;  Лісовий Іван Павлович,  доктор технічних наук,
професор, професор кафедри «Телекомунікаційні системи» Одеської національної академії
зв’язку імені О.С. Попова, МОН України.

Туровський Олександр Леонідович, завідувач відділу  організації проведення підготовки
та атестування аспірантів та докторантів навчально-наукового центру Державного університету
телекомунікацій. Назва дисертації: «Методи та моделі синтезу систем фазової синхронізації
супутникових телекомунікацій  в режимі  стеження  за несучою частотою».  Шифр та  назва
спеціальності:  05.12.13  –  радіотехнічні  пристрої  та  засоби  телекомунікацій.  Спецрада  Д
26.861.01 Державного  університету  телекомунікацій, МОН  України  (03110,  м. Київ,
вул. Солом’янська,  7;  тел.  (044)  249-25-88).  Науковий  керівник:  Барабаш  Олег
Володимирович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  математики
Навчально-наукового  інституту  гуманітарних  та  природничих  дисциплін  Державного
університету  телекомунікацій,  МОН  України.  Офіційні  опоненти:  Бойко  Юлій
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Миколайович, доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  телекомунікації  та
радіотехніки  Хмельницького  національного  університету,  МОН  України; Фриз  Сергій
Петрович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  начальник  кафедри  телекомунікацій  та
радіотехніки  Житомирського  військового  інституту  ім.  С.П.  Корольова,  МОН  України;
Лісовий  Іван  Павлович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
«Телекомунікаційні  системи»  Одеської  національної  академії  зв’язку  імені  О.С.  Попова,
МОН України.

Березовський Юрій Всеволодович, доцент кафедри товарознавства, стандартизації
та  сертифікації,  Херсонський  національний  технічний  університет.  Назва  дисертації
«Розвиток наукових основ створення інноваційних технологій первинної переробки луб’яних
культур». Шифр та назва спеціальності – 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних
продуктів і  комбікормів,  олійних і  луб’яних культур. Спецрада Д 67.052.02 Херсонського
національного технічного університету (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24; т. 32-69-
10). Науковий консультант:  Кузьміна Тетяна Олегівна, доктор технічних наук, професор,
професор  кафедри  товарознавства,  стандартизації  та  сертифікації  Херсонського
національного технічного університету.  Офіційний опонент: Дударєв Ігор Миколайович,
доктор технічних наук,  професор, професор кафедри технологій і  обладнання переробних
виробництв  Луцького  національного  технічного  університету;  Налобіна  Олена
Олександрівна,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  будівельних,
дорожніх,  меліоративних,  сільськогосподарських  машин  і  обладнання  Національного
університету  водного господарства  та  природокористування,  м.  Рівне;  Шейченко Віктор
Олександрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри
технологій  та  засобів  механізації  аграрного  виробництва  Полтавської  державної  аграрної
академії.

Черно  Олександр  Олександрович,  завідувач  кафедри  комп’ютеризованих  систем
управління,  Національний  університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова.  Назва
дисертації:  «Енергоефективні  керовані  електромагнітні  приводи вібраційного  обладнання.
Теорія і практика». 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:  Чорний  Олексій  Петрович,  доктор  технічних
наук, професор, директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління
Кременчуцького  національного  університету  імені  Михайла  Остроградського.  Офіційні
опоненти: Мазуренко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
електромеханіки Інституту електродинаміки НАН України;  Островерхов Микола Якович,
доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  теоретичної  електротехніки
Національного  технічного  університету  України  «Київський політехнічний  інститут  імені
Ігоря  Сікорського»;  Титюк  Валерій  Костянтинович,  доктор  технічних  наук,  доцент,
професор кафедри електромеханіки Криворізького національного університету.

Козирєв  Артем  В’ячеславович,  старший  науковий  співробітник,  Інституту
надтвердих  матеріалів  ім.  В.М.  Бакуля  НАН  України.  Назва  дисертації  «Наукові  засади
термобаричного  формування  наноструктури матеріалів  електротехнічного  призначення  на
основі MgB2 з високим рівнем надпровідних властивостей». Шифр та назва спеціальності –
05.02.01  –  матеріалознавство.  Спецрада  Д 26.230.01  Інституту  надтвердих  матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України (04074, м. Київ-74, вул. Автозаводська, 2, т. (044) 468-86-32).
Науковий  консультант:  Пріхна  Тетяна  Олексіївна,  професор,  доктор  технічних  наук,
завідувач  відділу  технологій  високих  тисків  функціональних  керамічних  композитів  та
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дисперсних  надтвердих  матеріалів  Інституту  надтвердих  матеріалів  ім. В.М. Бакуля  НАН
України.  Офіційні  опоненти:  Маслов  Володимир  Петрович,  доктор  технічних  наук,
професор,  завідувач  відділу  фізико-технологічних  основ  сенсорного  матеріалознавства
Інституту  фізики  напівпровідників  ім.  В.Є. Лошкарьова  НАН України; Сідлецький  Олег
Цезаревич, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача відділу технології вирощування
монокристалів  Інституту  сцинтиляційних  матеріалів  НАН  України; Баглюк  Генадій
Анатолійович,  доктор технічних  наук,  заступник  директора  з  наукової  роботи  Інституту
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Абрамова Людмила Сергіївна, професор кафедри організації і безпеки дорожнього руху,
Харківський  національний  автомобільно-дорожній  університет.  Назва  дисертації:
«Теоретичні основи формування розподілених систем управління дорожнім рухом у містах».
Шифр  та  назва  спеціальності –  05.22.01  – транспортні  системи.  Спецрада  Д  64.059.02
Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету  (61002,  м.  Харків,
вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-63).  Науковий консультант:  Нагорний Євген
Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій
Харківського  національного  автомобільно-дорожнього  університету.  Офіційні  опоненти:
Поліщук  Володимир  Петрович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
транспортних систем та безпеки дорожнього руху Національного транспортного університету,
Алексієв  Володимир  Олегович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
кібербезпеки  та  інформаційних  технологій  Харківського  національного  економічного
університету імені Семена Кузнеця; Шраменко Наталя Юріївна, доктор технічних наук,
професор,  професор  кафедри  транспортних  технологій  і  логістики Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Зінько Роман Володимирович, доцент кафедри автомобілебудування, Національний
університет «Львівська політехніка».  Назва дисертації:  «Наукові  основи формування шасі
спеціальних  автомобілів  і  технологічних  колісних  і  гусеничних  машин».  Шифр та  назва
спеціальності  –  05.22.02 –  автомобілі  та  трактори.  Спецрада  Д 64.059.02  Харківського
національного  автомобільно-дорожнього  університету  (61002,  м.  Харків,  вул.  Ярослава
Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-66). Науковий консультант: Горбай Орест Зенонович, доктор
технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  автомобілебудування  Національного
університету  «Львівська  політехніка».  Офіційні  опоненти:  Клименко  Валерій  Іванович,
доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  автомобілів  ім.  А.Б.  Гредескула
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;  Макаров Володимир
Андрійович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  автомобілів  та
транспортного  менеджменту  Вінницького  національного  технічного  університету;
Монастирський Юрій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
автомобільного транспорту Криворізького національного університету.

Кашканов  Андрій  Альбертович,  доцент  кафедри  автомобілів  та  транспортного
менеджменту,  Вінницький  національний  технічний  університет.  Назва  дисертації:
«Концепція  оцінювання  і  зменшення  невизначеності  в  задачах  автотехнічної  експертизи
дорожньо-транспортних пригод».  Шифр та назва  спеціальності  –  05.22.02 – автомобілі  та
трактори.  Спецрада  Д  64.059.02  Харківського  національного  автомобільно-дорожнього
університету (61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25; тел. (057) 700-38-66). Науковий
консультант:  Сараєв  Олексій  Вікторович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  декан
автомобільного  факультету  Харківського  національного  автомобільно-дорожнього
університету. Офіційні опоненти:  Бондаренко Анатолій Ігорович, доктор технічних наук,
доцент,  професор  кафедри  автомобіле-  та  тракторобудування  Національного  технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»; Гецович Євгеній Мойсейович, доктор
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технічних  наук,  професор,  професор кафедри тракторів,  сільськогосподарських  машин  та
транспортних  технологій  Сумського  національного  аграрного  університету;  Грицук  Ігор
Валерійович,  доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації  суднових
енергетичних установок Херсонської державної морської академії.

Манойло  Володимир  Максимович,  доцент  кафедри  тракторів  і  автомобілів,
Харківський  національний  технічний  університет  сільського  господарства  ім.  Петра
Василенка. Назва дисертації: «Підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту та
їх функціональних систем, конвертованих для роботі на природному газі». Шифр та назва
спеціальності – 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Спецрада Д 64.059.02
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (61002, м. Харків, вул.
Ярослава  Мудрого,  25;  тел. (057) 700-38-66).  Науковий  консультант:  Бажинов  Олексій
Васильович,  доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач   кафедри  автомобільної
електроніки  Харківського національного  автомобільно-дорожнього університету.  Офіційні
опоненти: Грицук Ігор Валерійович,  доктор  технічних  наук, доцент, професор  кафедри
експлуатації  судових  енергетичних  установок  Херсонської  державної  морської  академії;
Кайдалов Руслан Олегович,  доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри бойового
та  логістичного  забезпечення  Національної  академії  Національної  гвардії  України;
Кравченко  Олександр  Петрович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор  кафедри
автомобілів  і  транспортних  технологій  Житомирського  державного  технологічного
університету.

Кучук Ніна Георгіївна,  доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут».  Назва
дисертації «Моделі і методи синтезу інформаційних структур для комп’ютерних систем на
інтегрованих  програмних  платформах».  Шифр  та  назва  спеціальності –  05.13.05  –
комп'ютерні  системи  та  компоненти.  Спецрада Д  64.050.14  Національного  технічного
університету  «Харківський  політехнічний  інститут»  (61002,  м. Харків,  вул. Кирпичова, 2;
тел. (057) 707-66-56).  Науковий  консультант:  Семенов  Сергій  Геннадійович,  доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  обчислювальної  техніки  та  програмування
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут».  Офіційні
опоненти: Чемерис Олександр Анатолійович,  доктор технічних наук, старший науковий
співробітник,  заступник  директора  з  наукової  роботи  Інституту  проблем  моделювання  в
енергетиці  ім. Г.Є. Пухова  НАН  України;  Єременко  Володимир  Станіславович,  доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  інформаційно-вимірювальної  техніки
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського»;  Кривуля Геннадій Федорович, доктор технічних наук, професор, професор
кафедри  автоматизації  проектування  обчислювальної  техніки  Харківського  національного
університету радіоелектроніки.

Лаврова  Олена  Володимирівна,  доцент  кафедри  «Автоматизація  та  механізація
зварювального виробництва»,  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Назва
дисертації: «Розвиток теоретичних та технологічних основ управління тепломасопереносом
при  електродуговому  наплавленні  застосуванням  механічного  керуючого  впливу  на
електрод». Шифр та назва спеціальності  – 05.03.06 – зварювання та споріднені  процеси і
технології. Спецрада Д 12.052.01. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
МОН України (87555, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7,  тел. (0629)33-34-16). Науковий
консультант: Размишляєв Олександр Денисовия, доктор технічних наук, професор, професор
кафедри  «Автоматизація  та  механізація  зварювального  виробництва»,  ДВНЗ  «Приазовський
державний  технічний  університет».  Офіційні  опоненти:   Сидорець  Володимир
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Миколайович, доктор технічних наук,  професор, провідний науковий співробітник відділу
фізики газового розряду та  техніки плазми Інституту електрозварювання ім.  Є.О.  Патона
НАН України;  Перемітько Валерій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, професор
кафедри  технології  та  устаткування  зварювання  Дніпровського  державного  технічного
університету;  Малінов Володимир Леонідович, доктор технічних наук, доцент, інспектор
матеріалів  і  зварювання,  Підприємства  з  іноземними  інвестиціям  ТОВ  «Бюро  Верітас
Україна». 

Меняйло Олена Валеріївна, доцент кафедри ливарного виробництва, Національна
металургійна академія України МОН України.  Назва дисертації:  «Наукові  і  технологічні
основи процесів спрямованого твердіння масивних виливків із залізовуглецевих сплавів у
комбінованих  кокільно-піщаних  формах».  Шифр  та назва  спеціальності –  05.16.04 –
ливарне виробництво.  Спецрада Д 26.232.01 Фізико-технологічного інституту металів  та
сплавів НАН України (03142, м. Київ, бул. Академіка Вернадського 34/1; тел. (044)424-35-
15). Науковий консультант: Пройдак Юрій Сергійович, доктор технічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Національна металургійна академія України МОН України.
Офіційні опоненти:  Афтанділянц Євген Григорович,  доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України;  Бубликов  Валентин
Борисович,  доктор  технічних  наук,  завідувач  відділом  високоміцних  та  спеціальних
чавунів  Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України;  Могилатенко
Володимир Геннадійович,  доктор технічних наук, доцент, професор кафедри ливарного
виробництва  чорних  та  кольорових  металів  Національного  технічного  університету
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Бабенко  Віра  Григорівна,  доцент  кафедри  інформаційної  безпеки  і  комп’ютерної
інженерії,  Черкаський  державний  технологічний  університет.  Назва  дисертації:
«Методологія  синтезу  операцій перетворення інформації  для комп’ютерної  криптографії».
Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д
73.052.04  Черкаського  державного  технологічного  університету  (18006,  м.  Черкаси,  бул.
Шевченка,  460;  тел.  (0472)  71-00-92).  Науковий  консультант:  Рудницький  Володимир
Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної безпеки і
комп’ютерної  інженерії  Черкаського  державного  технологічного  університету.  Офіційні
опоненти:  Семенов  Сергій  Геннадійович, доктор  технічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету
«Харківський  політехнічний  інститут»;  Корченко  Олександр  Григорович, доктор
технічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  безпеки  інформаційних  технологій
Національного  авіаційного  університету;  Можаєв  Олександр  Олександрович,  доктор
технічних  наук,  професор,  професор  кафедри  інформаційних  технологій  Харківського
національного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

Дмітрієв Олег Миколайович, завідувач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки
та  динаміки  польотів,  Льотна  академія  Національного  авіаційного  університету. Назва
дисертації:  «Інформаційна  технологія  та  методи  підтримки  прийняття  рішень  при
ситуаційному  аналізі  повітряної  обстановки».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  05.13.06  –
інформаційні  технології.  Спецрада  Д  73.052.04  Черкаського  державного  технологічного
університету  (18006,  м.  Черкаси,  бул.  Шевченка,  460;  тел.  (0472)  71-00-92).  Науковий
консультант:  Тристан Андрій Вікторович,  доктор технічних наук,  начальник управління
наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил
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імені Івана Кожедуба. Офіційні опоненти: Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних
наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного
технічного  університету  «Харківський  політехнічний  інститут»;  Субач  Ігор  Юрійович,
доктор технічних наук, професор, завідувач спеціальної кафедри №5 Інституту спеціального
зв’язку та захисту інформації  Національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;  Барабаш Олег Володимирович,  доктор
технічних наук,  професор, завідувач кафедри вищої математики Державного університету
телекомунікацій, м. Київ.

Семешко Ольга Яківна, старший науковий співробітник науково-дослідного сектору,
Херсонський  національний  технічний  університет.  Назва  дисертації: «Розвиток  наукових
основ технологій підвищення зносостійкості трикотажних полотен із натуральних волокон».
Шифр та  назва  спеціальності  –  05.18.19  –  технологія  текстильних  матеріалів,  швейних  і
трикотажних  виробів.  Спецрада  Д  67.052.02  Херсонського  національного  технічного
університету (73008,  м. Херсон,  Бериславське  шосе,  24;  тел.  (0552)32-69-10).  Науковий
консультант: Сарібєкова  Юлія  Георгіївна,  доктор  технічних  наук,  професор,  головний
науковий співробітник науково-дослідного сектору Херсонського національного технічного
університету. Офіційні опоненти: Галавська Людмила Євгеніївна, доктор технічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  технології  трикотажного  виробництва  Київського
національного  університету  технологій  та  дизайну;  Рябчиков  Микола  Львович,  доктор
технічних наук, професор, професор кафедри технологій і дизайну Української інженерно-
педагогічної  академії,  м. Харків;  Мокроусова  Олена  Романівна,  доктор  технічних  наук,
професор,  професор  кафедри  товарознавства  та  митної  справи  Київського  національного
торговельно-економічного університету.

Третяк Олексій Володимирович, начальник відділу науково-дослідного і проектно-
конструкторського  відділення  турбогенераторів  та  гідрогенераторів  ДП  «Завод
«Електроважмаш». Назва дисертації:  «Міцність вузлів турбогенераторів і  гідрогенераторів
великої потужності». Шифр та назва спеціальності – 05.02.09 – динаміка та міцність машин.
Спецрада  Д  64.180.01  Інституту  проблем  машинобудування  ім.  А.М.  Підгорного  НАН
України  (61046,  м.  Харків,  вул.  Пожарського,  2/10;  тел.  (057)  349-47-24).  Науковий
консультант: Аврамов Костянтин Віталійович, доктор технічних наук, професор, завідувач
відділу  надійності  та  динамічної  міцності  Інституту  проблем машинобудування  ім.  А.М.
Підгорного  НАН  України.  Офіційні  опоненти:  Кенсицький  Олег  Георгійович,  доктор
технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України;
Львов Геннадій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри динаміки та
міцності  машин,  Національний  технічний  університет  «Харківський  політехнічний
інститут»;  Шукаєв  Сергій  Миколайович,  доктор  технічних  наук,  професор,  професор
кафедри  динаміки  і  міцності  машин  та  опору  матеріалів  Механіко-машинобудівного
інституту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського». 

Кравченко  Наталія  Володимирівна,  доцент  кафедри  біотехнології  та
фітофармакології  Сумського  національного  агарного  університету.  Назва  дисертації:
«Теоретичні основи та практична цінність створення і використання вихідного селекційного
матеріалу  картоплі  з  інтрогресованими генами».  Шифр і  назва  спеціальності:   06.01.05 –
селекція  і  насінництво.  Спецрада  Д  55.859.03  Сумського  національного  аграрного
університету  (40021,м.  Суми,  вул.  Кодратьєва,  160;  тел.  (0542)  787640).  Науковий
консультант:  Подгаєцький  Анатолій  Адамович,  доктор  сільськогосподарських  наук,
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професор,  завідувач  кафедри  біотехнології  та  фітофармакології  Сумського  національного
аграрного  університету  МОН  України.  Офіційні  опоненти:  Балашова  Галина
Станіславівна, доктор  сільськогосподарських  наук,  старший  науковий  співробітник,
завідувачка  відділу  біотехнології  овочевих  культур  та  картоплі  Інституту  зрошуваного
землеробства НААН;  Тищенко Володимир Миколайович,  доктор сільськогосподарських
наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної
аграрної академії МОН України;  Васько Наталія Іванівна,  доктор сільськогосподарських
наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції
та генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Іваненко Аліна Олексіївна, докторант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди».  Назва  дисертації:  «Місцеві  судові
установи,  адвокатура  та  нотаріат  в  системі  апарату  влади  Райхскомісаріату  «Україна»  та
військової зони окупації (1941–1944 рр.)». Шифр та назва спеціальності – 07.00.01 – історія
України.  Спецрада  Д 27.053.01  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет  імені  Григорія  Сковороди»  (08401,  Київська  область,  м. Переяслав,
вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-94). Науковий консультант: Гончаренко Олексій
Миколайович,  доктор  історичних  наук,  професор  кафедри  історії  та  культури  ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Офіційні  опоненти:  Кучер  Володимир  Іванович,  доктор  історичних  наук,  професор,
головний  науковий  співробітник  Інституту  історії  аграрної  науки,  освіти  та  техніки
Національної  наукової  сільськогосподарської  бібліотеки  НААН  України; Лисенко
Олександр Євгенович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України
періоду  Другої  світової  війни  Інституту  історії  України  НАН  України;  Потильчак
Олександр  Валентинович,  доктор  історичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
джерелознавства  та  спеціальних  історичних  дисциплін  Національного  педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова. 

Ілляшенко  Наталія  Сергіївна,  доцент  кафедри  економічної  кібернетики  та
маркетингового  менеджменту  Національного  технічного  університету  «Харківський
політехнічний  інститут».  Назва  дисертації:  «Управління  стратегіями  випереджаючого
науково-технологічного розвитку промислових підприємств». Шифр та назва спеціальності –
08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності).
Спецрада Д 64.050.02 Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; тел. (057) 707-66-56). Науковий консультант:
Божкова  Вікторія  Вікторівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри
бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету ім.
А.С.  Макаренка.  Офіційні  опоненти:  Витвицька  Ольга  Данилівна,  доктор  економічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  публічного  управління  та  менеджменту  інноваційної
діяльності  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України;
Ковтуненко  Ксенія  Валеріївна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
менеджменту  зовнішньоекономічної  та  інноваційної  діяльності  Одеського  національного
політехнічного  університету;  Ястремська  Олена  Миколаївна,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  менеджменту,  логістики  та  економіки  Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
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Буряк  Євген  Вікторович, доцент  кафедри  менеджменту,  Кременчуцький  національний
університет імені Михайла Остроградського. Назва дисертації:  «Формування регіональних
кластерів  в  умовах  розбудови  інтеграційних  процесів».  Шифр  та  назва  спеціальності:
08.00.05  -  розвиток  продуктивних  сил  і  регіональна  економіка.  Спецрада  Д 73.052.02
Черкаського  державного  технологічного  університету  (18006,  м.  Черкаси,  бул.  Шевченка,
460;  тел.  (0472) 71-00-92).  Науковий консультант:  Фінагіна Олеся Валентинівна, доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  та  бізнес-адміністрування
Черкаського державного технологічного університету. Офіційні опоненти:  Бойченко Еліна
Борисівна, доктор економічних наук, професор, доцент кафедри економіки, підприємництва
та  природничих  наук" Таврійського  національного  університету  ім.  В.І.  Вернадського;
Кудріна  Ольга  Юріївна, доктор  економічних наук,  професор,  завідувач  кафедри  бізнес-
економіки  та  адміністрування  Сумського  державного  педагогічного  університету
імені А.С. Макаренка;  Карлова  Олена  Анатоліївна, доктор  економічних  наук,  професор,
професор кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії. 

Дергалюк  Богдан  Володимирович,  доцент  кафедри  економіки  і  підприємництва,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського».  Назва  дисертації:  «Структурна  модернізація  регіональної  економіки  та
детермінанти прискорення цих процесів через капіталізацію інтелектуального потенціалу».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.05  –  розвиток  продуктивних  сил  і  регіональна
економіка.  Спецрада  Д 79.051.01  Національного  університету  «Чернігівська  політехніка»
Міністерства освіти і науки України (14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95; тел. (0462) 665-
103). Науковий консультант: Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор,
завідувач  кафедри  менеджменту  і  державної  служби  Національного  університету
«Чернігівська політехніка». Офіційні опоненти:  Бондаренко Валерій Михайлович,  доктор
економічних  наук,  професор,  декан  обліково-фінансового  факультету,   професор  кафедри
маркетингу  та  реклами  Вінницького  торговельно-економічного  інституту  Київського
національного  торговельно-економічного  університету,  Мармуль  Лариса  Олександрівна,
доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  економіки  Університету  Григорія
Сковороди  в  Переяславі,  Комеліна  Ольга  Володимирівна,  доктор  економічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  і  логістики Національного  університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Згурська Оксана Михайлівна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності  Державного  університету  телекомунікацій.  Назва  дисертації:  «Формування
стратегій  диверсифікації  діяльності  агропромислових  підприємств».  Шифр  та  назва
спеціальності:  08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності).  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:  Лупенко Юрій Олексійович,  доктор економічних наук, професор,
директор  Національного  наукового  центру  «Інститут  аграрної  економіки».  Офіційні
опоненти:  Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук,  професор
організації виробництва, бізнесу та менеджменту, завідувач кафедри організації виробництва,
бізнесу  та  менеджменту  Харківського  національного  технічного  університету  сільського
господарства  імені  Петра  Василенка;  Ларіна  Ярослава  Степанівна,  доктор  економічних
наук,  професор  кафедри  маркетингу  та  міжнародної  торгівлі  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України;  Черевко  Георгій  Владиславович,  доктор
економічних наук,  професор кафедри економіки, завідувач кафедри економіки Львівського
національного аграрного університету.
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Калінін  Олександр  Володимирович,  доцент  кафедри  маркетингу  та  бізнес-
адміністрування  ДВНЗ  «Приазовський  державний  технічний  університет»  МОН  України.
Назва  дисертації:  «Формування  та  управління  системою  інвестиційного  маркетингу
диверсифікованих  підприємств».  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:  Гончар
Вікторія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та
бізнес-адміністрування  ДВНЗ  «Приазовський  державний  технічний  університет»  МОН
України. Офіційні опоненти: Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор,
завідувач  кафедри  менеджменту  та  бізнесу  Харківський  національний  економічний
університет імені Семена Кузнеця;  Жовновач Руслана Іванівна, доктор економічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  економічної  теорії,  маркетингу  та  економічної  кібернетики,
Центрально-український  національний  технічний  університет  МОН  України;  Гриценко
Сергій  Іванович,  доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  логістики
Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України.

Кобєлєва  Тетяна  Олександрівна, доцент  кафедри  менеджменту  інноваційного
підприємництва  та  міжнародних  економічних  відносин  Національного  технічного
університету  «Харківський  політехнічний  інститут».  Назва  дисертації:  «Організаційно-
економічний механізм забезпечення комплаєнс-безпеки промислового підприємства». Шифр
та  назва  спеціальності –  08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами
економічної  діяльності).  Спецрада  Д 64.050.02  Національного  технічного  університету
«Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків,  вул. Кирпичова, 2;  тел.  (057) 707-
66-56).  Науковий  консультант: Перерва  Петро  Григорович,  доктор  економічних  наук,
професор, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних
економічних відносин Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут».  Офіційні  опоненти:  Дергачова Вікторія Вікторівна,  доктор економічних наук,
доцент, завідувачка кафедри менеджменту Національного технічного університету України
«Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського»;  Калініченко  Людмила
Леонідівна, доктор  економічних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри  економіки
Харківського  національного  університету  будівництва  та  архітектури;  Череп  Алла
Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького
національного університету.

Копич  Роман  Іванович,  доцент  кафедри  міжнародного  економічного  аналізу  і
фінансів  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка.  Назва  дисертації:
«Гармонізація фіскальної політики у Європейському Союзі». Шифр та назва спеціальності –
08.00.02 – світове господарство і  міжнародні економічні  відносини.  Спецрада Д 26.006.02
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03057, м.
Київ,  проспект  Перемоги,  54/1;  тел.  (044)  456-63-58).  Науковий  консультант:  Шевчук
Віктор Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
економічних  відносин  Львівського  торговельно-економічного  університету.  Офіційні
опоненти:  Мозговий Олег Миколайович,  доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри  міжнародних  фінансів  ДНВЗ  «Київський  національний  економічний  університет
імені  Вадима  Гетьмана»;  Якубовський  Сергій  Олексійович,  доктор  економічних  наук,
професор, завідувач кафедри світового господарства і  міжнародних економічних відносин
Одеського  національного  університету  імені  І.І.  Мечнікова;  Борзенко  Олена
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Олександрівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  сектором  міжнародних
фінансових досліджень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ).

Купріянчик  Ірина  Петрівна,  доцент  кафедри  управління  земельними  ресурсами
Національного університету біоресурсів і природо-користування України. Назва дисертації:
«Науково-методологічні  засади  формування  екологобезпечних  аграрних  землеволодінь  і
землекористувань».  Шифр  та  назва  спеціальності  -  08.00.06-  економіка  природо-
користування та охорони навколишнього середовища. Спецрада Д 26.004.20 Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  (03041,  м. Київ,  вул. Героїв  Оборони,  15;
тел.:  (044)  527-82-28).  Науковий  консультант:  Дорош  Йосип  Мирославович,  доктор
економічних  наук,  доцент,  директор  Інституту  землекористування  НААН;  Офіційні
опоненти:  Добряк  Дмитро  Семенович,  доктор  економічних  наук,  професор,  головний
науковий  співробітник  відділу  інституціонального  забезпечення  природокористування
Інституту  агроекології  і  природокористування  НААН;  Сундук  Анатолій  Миколайович,
доктор економічних наук, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів
Державної  установи  «Інститут  економіки  природокористування  та  сталого  розвитку
Національної  академії  наук  України»;  Ступень Роман Михайлович,  доктор  економічних
наук, доцент, доцент кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного аграрного
університету.

Мельник Степан Іванович, заступник декана факультету № 2 Львівського державного
університету  внутрішніх  справ.  Назва  дисертації: «Методологічні  засади  управління
фінансовою безпекою підприємств». Шифр та назва спеціальності – 21.04.02 – економічна
безпека  суб’єктів  господарської  діяльності.  Спецрада  Д 35.725.04  Львівського  державного
університету внутрішніх справ (79007, м. Львів,  вул. Городоцька,  26; тел. (032) 295-47-74).
Науковий  консультант:  Франчук  Василь  Іванович, доктор  економічних  наук,  професор,
проректор Львівського  державного  університету  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти:
Ляшенко  Олександра  Миколаївна, доктор  економічних  наук,  професор,  директор
Навчально-наукового  інституту  менеджменту  та  освіти  дорослих  ВНЗ  «Університет
економіки і права «КРОК»; Момот Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор,
завідувач  кафедри  фінансово-економічної  безпеки,  обліку  і  аудиту  Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова; Гнилицька Лариса
Володимирівна, доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  обліку  і
оподаткування  Державного  вищого  навчального  закладу  «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Нікітішин  Андрій  Олександрович,  докторант  кафедри  фінансів,  Київський
національний  торговельно-економічний  університет.  Назва  дисертації:  «Податкове
регулювання  соціально-економічного  розвитку  країни».  Шифр  та  назва  спеціальності  –
08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада  Д 26.055.03 Київського  національного
торговельно-економічного університету (02156, м. Київ, вул. Кіото, 19; тел. (044) 544 29 31).
Науковий  консультант:  Чугунов Ігор  Якович,  доктор  економічних  наук,  професор,
заслужений  діяч  науки  і  техніки  України,  завідувач  кафедри  фінансів  Київського
національного  торговельно-економічного  університету.  Офіційні  опоненти:  Сідельникова
Лариса  Петрівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів,
банківської  справи  та  страхування  Херсонського  національного  технічного  університету;
Радіонов  Юрій  Денисович,  доктор  економічних  наук,  начальник  відділу  адаптації  та
імплементації міжнародних стандартів управління міжнародного співробітництва Рахункової
палати; Качула Світлана Валентинівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри

16



03.08.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського державного аграрно-економічного
університету.

Рубанов Павло Миколайович, доцент кафедри фінансів і підприємництва, Сумський
державний  університет.  Назва  дисертації:  «FinTech  інновації  як  детермінанти  розвитку
національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління
національним  господарством;  08.00.08  –  гроші,  фінанси  і  кредит.  Спецрада  Д 55.051.06
Сумського  державного  університету  (40021,  м.  Суми,  вул.  Римського-Корсакова,  2;
тел. +380542687759.  Науковий  консультант:  Лєонов  Сергій  Вячеславович,  доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  економічної  кібернетики  Сумського
державного  університету.  Офіційні  опоненти:  Жилінська  Оксана  Іванівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка; Маргасова Вікторія Геннадіївна, доктор економічних
наук,  професор,  проректор  з  наукової  роботи  Національного  університету  «Чернігівська
Політехніка»;  Нечипорук Людмила Володимирівна,  доктор економічних наук, професор,
професор  кафедри  економічної  теорії  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава Мудрого.

Сімахова  Анастасія  Олексіївна,  доцент  кафедри  міжнародної  економіки
Національного авіаційного університету. Назва дисертації: «Моделі соціальної економіки у
глобальному  вимірі».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.02  –  світове  господарство  і
міжнародні  економічні  відносини.  Спецрада  Д  26.006.02  ДВНЗ «Київський  національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1;
тел.  (044)  456-63-58).  Науковий  консультант:  Стукало  Наталія  Вадимівна,  доктор
економічних  наук,  професор,  заступник  Голови  Національного  агентства  із  забезпечення
якості  вищої  освіти (м.  Київ).  Офіційні  опоненти:  Філіпенко Антон Сергійович,  доктор
економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  світового  господарства  і  міжнародних
економічних  відносин  Інституту  міжнародних  відносин  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка; Орєхова Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук,
професор,  проректор  з  науково-педагогічної,  соціальної  роботи  та  міжнародної  співпраці
Донецького національного університету імені Василя Стуса;  Булатова Олена Валеріївна,
доктор  економічних  наук,  професор,  перший  проректор  Маріупольського  державного
університету.

Хаврова  Катерина  Сергіївна,  доцент  кафедри  економіки  та  бізнесу  Донецького
національного  університету  економіки  і  торгівлі  ім.  Михайла  Туган–Барановського
(м. Кривий Ріг). Назва дисертації: «Інтелектуалізація діяльності торговельних підприємств:
концепція та методологія». Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління
підприємства (за видами економічної діяльності). Спецрада Д 08.120.01 Вищого навчального
закладу  «Університет  імені  Альфреда  Нобеля»  (49000,  м.  Дніпро,  вул.  Січеславська
Набережна, 18; тел. (0562) 32-14-68). Науковий консультант: Павлова Валентина Андріївна,
доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри  міжнародної  торгівлі  і
підприємництва  Вищого  навчального  закладу  «Університет  імені  Альфреда  Нобеля».
Офіційні  опоненти:  Череп  Алла  Василівна,  доктор  економічних  наук,  професор, декан
економічного  факультету  Запорізького  національного  університету;  Жадько  Костянтин
Степанович,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  підприємництва,
маркетингу та економіки підприємства Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро);
Шимановська-Діанич  Людмила  Михайлівна,  доктор  економічних  наук,  професор,
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завідувач  кафедри  менеджменту  ВНЗ  Укоопспілки  «Полтавський  університет  економіки  і
торгівлі».

Цибуляк Анастасія Геннадіївна, заступник голови правління ТОВ «Парадигма Інвест
Груп». Назва дисертації: «Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального
розвитку».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  08.00.02  –  світове  господарство  і  міжнародні
економічні  відносини.  Спецрада  Д 26.001.02  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-
41). Науковий консультант: Рогач Олександр Ігорович, доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних фінансів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Офіційні опоненти:  Буркинський Борис Володимирович, доктор економічних
наук,  професор, директор  Інституту проблем ринку та  економіко-екологічних  досліджень;
Орєхова  Тетяна  Вікторівна,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  з  науково-
педагогічної,  соціальної  роботи  та  міжнародної  співпраці  Донецького національного
університету імені Василя Стуса; Гребельник Олександр Петрович,  доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри митної справи Університету державної фіскальної служби
України.

Струтинська  Ірина  Володимирівна,  доцент  кафедри  комп’ютерних  наук,
Тернопільський національний технічний університет імені  Івана Пулюя.  Назва дисертації:
«Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-структур». Шифр та
назва  спеціальності –  08.00.04  –  економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами
економічної  діяльності).  Спецрада  Д 17.051.08  Запорізького  національного  університету
МОН України  (69600,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  66; тел. (061) 764-45-46).  Науковий
консультант: Мельник Лілія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри
управління  інноваційною  діяльністю  та  сферою  послуг,  заступник  декана  факультету
економіки  та  менеджменту Тернопільського  національного  технічного  університету  імені
Івана Пулюя. Офіційні опоненти: Стадник Валентина Василівна, доктор економічних наук,
професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
Хмельницького національного університету;  Язлюк Борис Олегович,  доктор економічних
наук,  професор,  декан  факультету  аграрної  економіки  і  менеджменту  Тернопільського
національного  економічного  університету;  Ясінецька  Ірина  Анатоліївна,  доктор
економічних  наук,  професор,  проректор  з  навчальної  роботи  Подільського  державного
аграрно-технічного університету (м. Кам’янець-Подільський). 

Соболєвський  Ярослав  Андрійович, доцент  кафедри  історії  філософії
філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Назва  дисертації:  «Сутнісні  риси  та  періодизація  історії  ранньої  американської  філософії
XVII – XIX століть». Шифр та назва спеціальності – 09.00.05 – історія філософії. Спецрада Д
26.001.27  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України
(01601,  м.  Київ,  вул.  Володимирська,  64/13,  т.  (044)  239-31-41).  Науковий  консультант:
Кононенко Тарас Петрович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри історії
філософії  філософського  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Гоян  Ігор  Миколайович,  доктор  філософських  наук,
професор,  декан  філософського  факультету  ДВНЗ  «Прикарпатський  національний
університет  імені  Василя  Стефаника»;  Менжулін  Вадим Ігорович,  доктор  філософських
наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету
«Києво-Могилянська  академія»;  Киричок  Олександр  Борисович,  доктор  філософських
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наук,  доцент,  старший науковий співробітник  відділу історії  філософії  України Інституту
філософії імені Григорія Сковороди НАН України.

Девдюк  Іванна  Василівна,  доцент  кафедри  світової  літератури  і  порівняльного
літературознавства  ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя
Стефаника». Назва дисертації: ««Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі
міжвоєнного  періоду».  Шифр  та  назва  спеціальності  –10.01.05  –  порівняльне
літературознавство.  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:  Зарва  Вікторія  Анатоліївна,  доктор  філологічних  наук,
професор,  професор  кафедри  української  та  зарубіжної  літератури  і  порівняльного
літературознавства  Бердянського  державного  педагогічного  університету.  Офіційні
опоненти:  Нахлік Євген Казимирович, доктор філологічних наук, професор, директор ДУ
«Інститут  Івана  Франка  НАН  України»;  Кеба  Олександр  Володимирович,  доктор
філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і  зарубіжної літератури
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;  Гальчук Оксана
Василівна,   доктор  філологічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  світової  літератури
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Засєкін  Сергій  Васильович,  докторант  кафедри  прикладної  лінгвістики,
Східноєвропейський  національний  університет  імені Лесі  Українки.  Назва  дисертації:
«Психолінгвальні закономірності відтворення художнього тексту в перекладі (на матеріалі
англійської  та  української  мов)».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  10.02.16 –
перекладознавство.  Спецрада  Д  64.051.27  Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Каразіна  (61022,  м. Харків,  майдан  Свободи,  4;  тел.  (057)  707-51-05).  Науковий
консультант:  Коломієць  Лада  Володимирівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,
професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного
університету  імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні опоненти:  Демецька  Владислава
Валентинівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,  професор кафедри  англійської  і
німецької  філології  та  перекладу  імені  І.  В.  Корунця  Київського  національного
лінгвістичного  університету;  Мізін  Костянтин  Іванович,  доктор  філологічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри іноземної  філології,  перекладу  та  методики навчання  ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди»; Кудрявцева
Наталія Сергіївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії та практики
галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету.

Крисанова  Тетяна  Анатоліївна,  докторант  кафедри  ділової  іноземної  мови  та
перекладу,  Харківський  національний  університет  імені В. Н. Каразіна.  Назва  дисертації:
«Актуалізація негативних емоцій в англомовному кінодискурсі: когнітивно-комунікативний і
семіотичний аспекти». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада
Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків,
майдан  Свободи,  4;  тел.  (057)  707-51-05).  Науковий  консультант:  Шевченко  Ірина
Семенівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови
та  перекладу  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна.  Офіційні
опоненти:  Колегаєва Ірина Михайлівна,  доктор філологічних наук,  професор, завідувач
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кафедри лексикології і стилістики англійської мови Одеського національного університету
імені  І.  І.  Мечникова; Приходько  Ганна  Іллівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,
професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету; Сєрякова
Ірина  Іванівна,  доктор  філологічних  наук,  професор, професор  кафедри  іноземних  мов
Київського національного лінгвістичного університету.

Демська-Будзуляк Леся Мар’янівна,  старший науковий співробітник відділу теорії
літератури  Інституту  літератури  ім.  Т.Г.  Шевченка  НАН  України.  Назва  дисертації:
“Українське літературознавство від ідеї до тексту: неокласичний дискурс (на матеріалі студій
кінця  ХІХ  –  першої  третини  ХХ  ст.)”.   Шифр  та  назва  спеціальностей  –  10.01.01  –
українська  література,  10.01.06  –  теорія  літератури.  Спецрада  Д  26.178.01 Інституту
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, тел. (044)
279-10-84). Офіційні  опоненти:  Мейзерська  Тетяна  Северинівна, доктор  філологічних
наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В.
Фесенко  Київського  національного  лінгвістичного  університету;    Турган  Ольга
Дмитрівна, доктор  філологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  культурології  та
українознавства  Запорізького  державного  медичного  університету;  Поліщук  Володимир
Трохимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури
та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Сахарова  Ольга  Вікторівна,  доцент  кафедри  мов,  Національна  музична  академія
України  імені  П.І. Чайковського.  Назва  дисертації:  «Мовна  особистість  у  сучасному
українському  драматургійному  дискурсі».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  10.02.01  –
українська  мова.  Спецрада  Д 26.173.01 Інституту  української  мови НАН України  (01001,
Київ,  вул. Грушевського, 4;  тел. (044)  279-18-85).  Офіційні  опоненти:  Навальна  Марина
Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри документознавства ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний університет  імені Григорія  Сковороди»;  Шумарова
Наталія  Петрівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  мови  та
стилістики Київського національного університету імені  Тараса  Шевченка;  Голобородько
Костянтин  Юрійович,  доктор  філологічних  наук,  професор,  декан  українського  мовно-
літературного  факультету  імені  Г.Ф. Квітки-Основ’яненка  Харківського  національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Кикоть  Валерій  Михайлович,  доцент  кафедри  теорії  та  практики  перекладу
Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького. Назва дисертації: «Макрообраз поетичного твору в перекладі». Шифр
та  назва  спеціальності  –  10.02.16  –  перекладознавство.  Спецрада  Д  26.054.05  Київського
національного лінгвістичного університету (03150, м. Київ-150, вул. Велика Васильківська,
73; тел. (044) 287-40-52). Науковий консультант:  Коломієць Лада Володимирівна, доктор
філологічних наук, професор, професор кафедри теорії і  практики перекладу з англійської
мови  Інституту  філології  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;  Дзера  Оксана  Василівна,  доктор
філологічних наук, доцент, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики
імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка; Волкова
Світлана  Володимирівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,  професор кафедри
англійської  і  німецької  філології  та  перекладу  імені  професора  І.В.  Корунця  Київського
національного лінгвістичного університету. 
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Цапів  Алла  Олексіївна,  доцент  кафедри  перекладознавства  та  прикладної
лінгвістики, Херсонський  державний  університет.  Назва  дисертації:  «Поетика  наративу
англійськомовних художніх текстів  для дітей».  Шифр та назва спеціальності  –  10.02.04 –
германські  мови.  Спецрада  Д  64.051.27  Харківського  національного  університету  імені
В. Н. Каразіна  (61022,  м. Харків,  майдан  Свободи,  4;  тел.  (057)  707-51-05).  Науковий
консультант:  Бєлєхова Лариса  Іванівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,  професор
кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету.
Офіційні опоненти:  Колегаєва  Ірина Михайлівна,  доктор  філологічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  лексикології  та  стилістики  англійської  мови  Одеського  національного
університету  імені  І. І.  Мечникова;  Самохіна Вікторія Опанасівна,  доктор  філологічних
наук,  професор,  завідувач  кафедри  англійської  філології  Харківського  національного
університету  імені  
В. Н. Каразіна; Лещенко Ганна Веніамінівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач
кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету. 

Король Олександр Дмитрович, завідувач кафедри географії та менеджменту туризму,
Чернівецький  національний  університет  імені  Юрія  Федьковича.  Назва  дисертації:
«Міжнародні  туристичні  потоки:  суспільно-географічні  аспекти  формування  та
геопросторовий розподіл». Шифр та назва спеціальності – 11.00.02 – економічна та соціальна
географія. Спецрада Д 35.051.08 Львівського національного університету імені Івана Франка
(79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41; тел. (032) 239-47-22).  Науковий консультант: Круль
Володимир Петрович,  доктор  географічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фізичної
географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені
Юрія  Федьковича.  Офіційні  опоненти:  Любіцева  Ольга  Олександрівна,  доктор
географічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  країнознавства  та  туризму  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Дністрянський  Мирослав
Степанович,  доктор  географічних  наук,  професор,  професор  кафедри  географії  України
Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка;  Яворська  Вікторія
Володимирівна,  доктор  географічних  наук,  професор,  професор  кафедри  економічної  та
соціальної географії і туризму Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Кравцова Зоріна Сергіївна, доцент кафедри конституційного права Інституту права
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка. Назва  дисертації:
«Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні». Шифр та
назва  спеціальності  –  12.00.02  –  конституційне  право;  муніципальне  право.  Спецрада  Д
26.001.04  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України
(01601,  м.  Київ,  вул.  Володимирська,  64/13;  т.  (044)  239-31-41).  Науковий консультант:
Лотюк Ольга  Степанівна,  доктор  юридичних  наук,  професор  кафедри  конституційного
права  Інституту  права  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.
Офіційні опоненти:  Колодій Анатолій Миколайович,  доктор юридичних наук, професор,
директор  Навчально-наукового  інституту  «Юридичний  інститут  ДВНЗ  «Київський
національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана»;  Федоренко  Владислав
Леонідович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  директор Науково-дослідного  центру
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судової  експертизи  з  питань  інтелектуальної  власності  Міністерства  юстиції  України;
Калиновський Богдан Валерійович, доктор юридичних наук,  доцент,  завідувач кафедри
конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ.

Каменський  Дмитро  Васильович,  доцент  кафедри  правознавства  Бердянського
державного  педагогічного  університету.  Назва  дисертації:  «Кримінально-правова  охорона
економічних відносин у США та Україні: компаративістське дослідження». Шифр та назва
спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Спецрада Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН
України  (01601,  м. Київ,  вул. Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий
консультант:  Письменський  Євген  Олександрович, доктор  юридичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  кримінально-правових  дисциплін Луганського  державного  університету
внутрішніх  справ імені  Е.О.  Дідоренка.  Офіційні  опоненти:  Бурдін  Володимир
Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  професор, декан  юридичного  факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка; Куцевич Максим Петрович,
доктор  юридичних  наук,  доцент,  професор кафедри кримінального  права  та  кримінології
Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  Савченко
Андрій Володимирович,  доктор юридичних наук, професор,  начальник відділу організації
досудового  розслідування  Управління  з  організації  досудових  розслідувань  Головного
слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Попко  Вадим  Вікторович,  доцент  кафедри  порівняльного  і  європейського  права,
Інституту  міжнародних  відносин  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка.  Назва  дисертації:  «Транснаціональне  кримінальне  право:  міжнародно-правові
засади». Шифр та назва спеціальності – 12.00.11 – міжнародне право. Спецрада Д 26.001.10
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України  (01601,
м. Київ,  вул.  Володимирська,  64/13;  т. (044) 239-31-41).  Науковий консультант:  Буткевич
Ольга Володимирівна,  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного
права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.  Офіційні  опоненти:  Тимченко  Леонід  Дмитрович,  доктор  юридичних  наук,
професор,  головний  науковий  співробітник  відділу  дослідження  міжнародної  податкової
конкуренції  Науково-дослідного  інституту  фіскальної  політики  Університету  державної
фіскальної  служби України; Анцупова  Тетяна  Олександрівна,  доктор  юридичних  наук,
професор, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді; Христова Ганна
Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник сектору
порівняльного  правознавства  Науково-дослідного  інституту  державного  будівництва  та
місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

Циганюк  Юлія  Володимирівна,  завідувач  кафедри  права  та  правоохоронної
діяльності  Хмельницького  інституту  імені  Блаженнішого  Володимира,  Митрополита
Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
Назва дисертації: «Система кримінального процесу України». Шифр та назва спеціальності –
12.00.09 –  кримінальний  процес  та  криміналістика;  судова  експертиза;  оперативно-
розшукова діяльність.  Спецрада  Д 26.001.05 Київського національного університету імені
Тараса Шевченка МОН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-
41).  Науковий  консультант:  Кучинська  Оксана  Петрівна, доктор  юридичних  наук,
професор,  професор  кафедри  правосуддя  Інституту  права  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Капліна Оксана Володимирівна,
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доктор  юридичних  наук,  професор,  завідуюча  кафедрою  кримінального  процесу
Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого;  Лобойко  Леонід
Миколайович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  суддя  Верховного  Суду;  Удалова
Лариса  Давидівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  заслужений  діяч  науки  і  техніки
України,  директор  Інституту  підготовки  керівних  кадрів  та  підвищення  кваліфікації
Національної академії внутрішніх справ.

Швидка  Тетяна  Ігорівна,  асистент  кафедри  господарського  права,  Національний
юридичний  університет  імені  Ярослава  Мудрого.  Назва  дисертації: «Економічна
конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації».
Шифр та  назва  спеціальності-  12.00.04  -  господарське  право;  господарсько-процесуальне
право.  Спецрада  Д  64.086.04  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава
Мудрого  (61024,  м. Харків,  вул. Пушкінська,  77;  тел.  (057)  704-93-61).  Науковий
консультант: Задихайло Дмитро Вітольдович доктор юридичних наук, професор, завідувач
кафедри  господарського  права  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава
Мудрого.  Офіційні  опоненти: Подцерковний  Олег  Петрович,  доктор  юридичних  наук,
професор,  завідувач кафедри господарського  права і  процесу Національного університету
«Одеська  юридична  академія»; Беляневич Олена Анатоліївна,  доктор  юридичних  наук,
професор,  професор  кафедри  цивільного  права  і  процесу  Донецького  національного
університету імені Василя Стуса; Шаповалова Ольга Вікторівна, доктор юридичних наук,
професор,  завідувач  кафедри  господарського  права  Східноукраїнського  національного
університету імені В. Даля.

Доронін  Іван  Михайлович,  завідувач  науково-дослідної  лабораторії  військового
права,  права  національної  та  міжнародної  безпеки  Науково-дослідного  інституту
інформатики  і  права  Національної  академії  правових  наук  України.  Назва  дисертації:
«Національна  безпека  України  в  інформаційну  епоху:  теоретико-правове  дослідження».
Шифр  та  назва  спеціальності  – 12.00.01  –  теорія  та  історія  держави  і  права;  історія
політичних  і  правових  учень.  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:  Пилипчук  Володимир  Григорович,  доктор
юридичних  наук,  професор,  директор  Науково-дослідного  інституту  інформатики  і  права
НАПрН України.  Офіційні  опоненти:  Ярмиш Олександр Назарович, доктор юридичних
наук, професор,  головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради
України; Лощихін Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри  теорії  держави  і  права  та  конституційного  права  Міжрегіональної  Академії
управління персоналом;  Лук’янов Дмитро Васильович,  доктор юридичних наук, доцент,
завідувач  кафедри  міжнародного  приватного  права  та  порівняльного  правознавства
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Богуцький  Павло  Петрович,  головний  науковий  співробітник  науково-дослідної
лабораторії  військового  права,  права  національної  та  міжнародної  безпеки  Науково-
дослідного  інституту  інформатики і  права  Національної  академії  правових наук  України.
Назва дисертації:  «Теоретичні  основи становлення і  розвитку права національної  безпеки
України». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія
політичних  і  правових  учень.  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:  Пилипчук  Володимир  Григорович,  доктор
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юридичних наук,  професор,  директор Науково-дослідного інституту інформатики і  права
НАПрН України.  Офіційні  опоненти:  Ярмиш Олександр Назарович, доктор юридичних
наук, професор,  головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради
України; Петришин Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, президент
Національної  академії  правових  наук  України;   Крижановський  Анатолій  Федорович,
доктор  юридичних  наук,  професор завідувач  кафедри  державно-правових  дисциплін
Міжнародного гуманітарного університету.

Курбатова  Ірина  Сергіївна,  прокурор  відділу  представництва  в  господарському
судочинстві управління представництва інтересів держави в суді прокуратури міста Києва.
Назва  дисертації:  «Прокурор  як  суб’єкт  забезпечення  прав  особи  під  час  кримінального
судочинства». Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.09  –  кримінальний  процес  та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Спецрада Д 27.855.03
Університету  державної  фіскальної  служби України  (08205,  Київська  обл.,  м. Ірпінь,  вул.
Університетська,  31;  тел.  (04597)  60-300).  Науковий  консультант: Топчій  Василь
Васильович,  доктор юридичних наук, професор,  директор Навчально-наукового інституту
права  Університету  державної  фіскальної  служби  України.  Офіційні  опоненти:  Удалова
Лариса  Давидівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  директор  Інституту  підготовки
керівних  кадрів  та  підвищення  кваліфікації  Національної  академії  внутрішніх  справ;
Лук’янчиков  Євген  Дмитрович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
інформаційного  права  та  права  інтелектуальної  власності Національного  технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Рогатюк
Ігор  Володимирович, доктор  юридичних  наук,  доцент,  старший  викладач  відділу
підготовки  прокурорів  з  процесуального  керівництва  та  криміналістичного  забезпечення
досудового  розслідування  інституту  спеціальної  підготовки  Національної  академії
прокуратури України.

Ковалко Наталія Миколаївна,  доцент кафедри фінансового права Інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Назва дисертації: «Боргові
цінні  папери як об’єкти публічної  фінансової  діяльності».  Шифр та назва спеціальності –
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада
Д 26.001.04 Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  МОН України
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Орлюк
Олена  Павлівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  в.о.  директора  Інституту  права
Київського  національного  університету імені  Тараса Шевченка.  Офіційні  опоненти:
Гаврилюк Руслана  Олександрівна, доктор  юридичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри
публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені
Юрія  Федьковича; Дмитрик  Ольга  Олександрівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,
професор  кафедри  фінансового  права  Національного  юридичного  університету  імені
Ярослава  Мудрого; Ямненко  Тетяна  Михайлівна, доктор  юридичних  наук,  доцент,
професор кафедри цивільного права і процесу Національного авіаційного університету.

Дейнега Марина Андріївна, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного
права  імені  академіка  В. З. Янчука  Національного  університету  біоресурсів  і  природо-
користування  України.  Назва  дисертації:  «Предмет  і  система  природо-ресурсного  права».
Шифр та назва спеціальності - 12.00.06 -земельне право; аграрне право; екологічне право;
природоресурсне  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:  Єрмоленко  Володимир  Михайлович,  доктор  юридичних  наук,
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професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені  академіка
В. З. Янчука  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України.
Офіційні  опоненти:  Малишева Наталія Рафаелівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,
завідувач  відділу  проблем  аграрного,  земельного,  екологічного  
та  космічного  права  Інституту  держави  і  права  імені  В. М. Корецького  НАН  України;
Шульга  Михайло  Васильович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
земельного  та  аграрного  права  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава
Мудрого;  Каракаш Ілля Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
аграрного,  земельного  та  екологічного  права  Національного  університету  «Одеська
юридична академія».

Клочко Альона Миколаївна,  завідувач кафедри міжнародних відносин юридичного
факультету,  Сумський Національний аграрний університет.  Назва дисертації:  «Теоретико-
прикладні засади протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні». Шифр та назва
спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права ім..В.М.Корецького НАН України (01601, м.
Київ,  вул.  Трьохсвятительська,  4,  тел.  (044 278-80-46).  Науковий  консультант:  Кваша
Оксана  Олександрівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  провідний  науковий
співробітник відділу проблем кримінального права,  кримінології  та судоустрою Інституту
держави і права ім.В. М. Корецького НАН України. Офіційні опоненти:  Харченко Вадим
Борисович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та
кримінології  факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх  справ;
Турлова  Юлія  Анатоліївна,  доктор  юридичних  наук,  начальник  відділу  підготовки
прокурорів  з  проблем  кваліфікації  кримінальних  правопорушень  інституту  спеціальної
підготовки Національної академії прокуратури України; Бабанли Расім Шагінович, доктор
юридичних наук, керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду. 

Мовчан  Роман  Олександрович,  доцент  кафедри  конституційного,  міжнародного  і
кримінального  права, Донецький національний  університет  імені  Василя Стуса.  Назва
дисертації: «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин». Шифр та
назва спеціальності – 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право. Спецрада Д 26.236.02 Інституту держави і права ім..В.М.Корецького НАН України
(01601,  м.  Київ,  вул.  Трьохсвятительська,  4,  тел.  (044 278-80-46).  Науковий  консультант:
Дудоров Олександр Олексійович,  доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-
дослідної  лабораторії  з  проблем  попередження,  припинення  та  розслідування  злочинів
територіальними  підприємствами  національної  поліції  України  Луганського  державного
університету  внутрішніх  справ  імені  Е.О.Дідоренка.  Офіційні  опоненти:  Берзін  Павло
Сергійович, доктор юридичних наук,  доцент, завідувач кафедрою кримінального права та
кримінології  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Демидова
Людмила  Миколаївна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Загиней-Заболотенко  Зоя  Аполлінаріївна,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  начальник
відділу  єдності  правових  позицій  правового  управління  (ІІІ) департаменту  аналітичної  та
правової роботи Верховного Суду.

. 
Гончаренко Олена Миколаївна,  старший науковий співробітник  відділу  правового

забезпечення  ринкової  економіки, Науково-дослідний  інститут  приватного  права  і
підприємництва  імені  академіка  Ф.  Г.  Бурчака  НАПрН  України.  Назва  дисертації:
«Теоретико-правові  засади  саморегулювання  господарської  діяльності». Шифр  та  назва
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спеціальності – 12.00.04 –  господарське право; господарсько-процесуальне право. Спецрада
Д  26.500.01  Науково-дослідного  інституту  приватного  права  і  підприємництва  імені
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-а; тел. (044)
286-70-98). Науковий консультант: Беляневич Олена Анатоліївна, доктор юридичних наук,
професор,  професор  кафедри  цивільного  права  і  процесу  Донецького  національного
університет  імені  Василя  Стуса.  Опоненти:  Подцерковний Олег  Петрович,  доктор
юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного
університету «Одеська юридична академія»;  Лукач Ірина Володиирівна, доктор юридичних
наук, професор, професор кафедри господарського права та процесу Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;  Олюха Віталій Георгійович, доктор юридичних наук,
доцент,  провідний науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем
економічної  безпеки  Інститут  економіко-правових  досліджень  імені  В. К.  Мамутова  НАН
України. 

Андрусів  Людмила  Михайлівна,  професор  кафедри  соціально-гуманітарних
дисциплін  Прикарпатського  факультету  (м.  Івано-Франківськ)  Національної  академії
внутрішніх  справ.  Назва  дисертації:  «Техніко-юридичні  та  методологічні  засади
оприлюднення нормативно-правових актів». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія
та  історія  держави  і  права;  історія  політичних  і  правових  учень.  Спецрада  Д 26.007.04
Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;
тел. (044) 246-94-91).  Науковий консультант: Шутак Ілля Дмитрович,  доктор юридичних
наук,  професор,  професор  кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права  Приватного  вищого
навчального  закладу  Університет  Короля  Данила.  Офіційні  опоненти: Петришин
Олександр  Віталійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  теорії  і
філософії  права  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого;
Бобровник  Світлана  Василівна,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
теорії  права  та  держави  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;
Косович Віталій  Мирославович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Корнієнко Петро Сергійович,  доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних
дисциплін,  Національна  академія  статистики,  обліку  та  аудиту.  Назва  дисертації:
«Конституційна  правозахисна  діяльність  в  Україні:  теоретико-методологічний  аспект».
Шифр  та  назва  спеціальності:   12.00.02  –  конституційне  право;  муніципальне  право.
Спецрада  Д  26.236.03   Інституту  держави  і  права  імені  В.М.  Корецького  НАН  України
( 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська,4). Науковий консультант: Скрипнюк Олександр
Васильович доктор юридичних наук, професор, заступник директора Інституту держави і
права  імені  В.М.  Корецького  НАН  України. Офіційні  опоненти: Колодій   Анатолій
Миколайович доктор  юридичних  наук,  професор,  директор  юридичного  інституту
державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет
імені  Вадима  Гетьмана»  МОН  України. Нестерович  Володимир  Федорович доктор
юридичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  державно-правових  дисциплін  Луганського
державного  університету  внутрішніх  справ  імені  Е.  О  .Дідоренка МОН  України.
Васильченко  Оксана  Петрівна  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри
конституційного права Інституту права Національного університету імені Тараса Шевченка
МОН України. 

Обушенко Наталія Миколаївна,  науковий співробітник  секретаріату  Вченої  ради
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Назва дисертації: «Теорія та
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практика систематизації трудового законодавства». Шифр та назва спеціальності -  12.00.05 -
трудове  право;  право  соціального  забезпечення.  Спецрада  Д  64.700.02  Харківського
національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.
739-81-81).  Науковий  консультант:  Могілевський  Леонід  Володимирович,  доктор
юридичних наук, професор, проректор Харківського національного університету внутрішніх
справ.  Опоненти:  Чумаченко  Ігор  Миколайович, доктор  юридичних  наук,  професор,
професор  кафедри  цивільного  права  Запорізького  національного  університету;  Дрозд
Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач докторантури та аспірантури
Національної  академії  внутрішніх  справ;  Яковлєв  Олександр  Анатолійович, доктор
юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  трудового  права  Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.

Осауленко Андрій Олександрович,  докторант відділу докторантури та ад’юнктури
Національної академії внутрішніх справ. Назва дисертації: «Законодавчі основи становлення
та  розвитку  кримінально-виконавчої  системи  України  (1990–2005  рр.)».  Шифр  та  назва
спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових
учень. Спецрада Д 26.007.04 Національної академії внутрішніх справ, МВС України (03035,
м. Київ,  пл. Солом’янська,  1;  тел.  (044)  246-94-91).  Науковий консультант:  Тихомиров
Олександр Деонисович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного,
господарського,  адміністративного  права  та  правоохоронної  діяльності  Відкритого
міжнародного  університету  розвитку  людини  «Україна».  Офіційні  опоненти: Головко
Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-
правових  дисциплін  Харківського  національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна;
Шевченко Анатолій Євгенійович,  доктор юридичних наук,  професор, завідувач кафедри
теорії, історії права і держави та конституційного права Університету державної фіскальної
служби  України;  Яцишин  Михайло  Михайлович,  доктор  юридичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права  Східноєвропейського  національного
університету імені Лесі Українки.

Тихомиров  Денис  Олександрович,  старший  викладач  кафедри  конституційного
права  та  прав  людини  Національної  академії  внутрішніх  справ. Назва  дисертації:
«Теоретико-правові засади державної політики у сфері цивільної безпеки в Україні». Шифр
та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових  учень.  Спецрада  Д 26.007.04  Національної  академії  внутрішніх  справ,  МВС
України  (03035,  м. Київ,  пл. Солом’янська,  1;  тел.  (044)  246-94-91).  Науковий консультант
Гусарєв  Станіслав  Дмитрович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  перший  проректор
Національної  академії  внутрішніх  справ.  Офіційні  опоненти: Бобровник  Світлана
Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та держави
Київського  національного  університету  імені  Тараса Шевченка;  Бостан  Сергій
Костянтинович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  професор  кафедри конституційного,
адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка»;
Калюжний Ростислав Андрійович,  доктор юридичних наук, професор, заступник декана
юридичного факультету з наукової роботи Національного авіаційного університету.

Блажівська  Наталія  Євгенівна,  суддя  Верховного  Суду.  Назва  дисертації:
«Теоретико-методологічні  та  прикладні  засади  застосування  практики  ЄСПЛ при  захисті
майнових  прав».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  12.00.03  –  цивільне  право  і  цивільний
процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Спецрада Д 58.082.04 Тернопільського
національного  економічного  університету  (46009,  м.  Тернопіль,  вул.  Львівська,  11;
тел. (0352)47-50-51).  Науковий  консультант:  Стефанчук  Руслан  Олексійович, доктор
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юридичних  наук,  професор,  член-кореспондент  Національної  академії  правових  наук
України,  заслужений діяч науки і  техніки  України,  Перший заступник  Голови Верховної
Ради України. Офіційні опоненти: Гринько Світлана Дмитрівна, доктор юридичних наук,
професор,  заслужений  юрист  України,  завідувач  кафедри  цивільного  права  та  процесу
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Майданик Роман
Андрійович,  доктор  юридичних  наук,  професор,  дійсний  член  (академік)  Національної
академії  правових  наук  України,  завідувач  кафедри  цивільного  права  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Шимон  Світлана  Іванівна,  доктор
юридичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  підприємницького  та  корпоративного  права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

Юрах  Віталій  Михайлович,  доцент  кафедри  державно-правових  дисциплін  та
адміністративного  права  Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету
імені  Володимира  Винниченка.  Назва  дисертації:  «Адміністративно-правове  регулювання
участі громадськості в підвищенні ефективності функціонування органів виконавчої влади».
Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне  право.  Спецрада  Д  08.727.02  Дніпропетровського  державного  університету
внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; тел. (056) 377-34-80). Науковий
консультант:  Ісаков  Михайло  Григорович,  доктор  юридичних  наук,  доцент,  голова
Наглядової ради юридичної фірми «Глобус». Офіційні опоненти: Дрозд Олексій Юрійович,
доктор  юридичних  наук,  доцент,  начальник  відділу  докторантури  та  ад’юнктури
Національної  академії  внутрішніх  справ;  Журавльов  Дмитро  Володимирович,  доктор
юридичних наук, професор, перший заступник директора Інституту права та післядипломної
освіти   Міністерства  юстиції  України; Дніпров Олексій  Сергійович,  доктор  юридичних
наук, керівник Апарату Офісу Президента України.

Друшляк Марина Григорівна,  доцент кафедри математики Сумського державного
педагогічного  університету  імені  А. С. Макаренка.  Назва  дисертації:  «Теорія  і  практика
формування  візуально-інформаційної  культури  майбутніх  учителів  математики  та
інформатики у закладах вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти. Спецрада Д 12.112.01 Державного вищого навчального закладу
«Донбаський державний педагогічний  університет»  (84116,  м. Слов’янськ,  Донецька  обл.,
вул. Г. Батюка,  19;  тел.  (0626)  66-54-54).  Науковий  консультант:  Семеніхіна  Олена
Володимирівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  інформатики
Сумського  державного  педагогічного  університету  імені  А. С. Макаренка.  Офіційні
опоненти:  Жигірь  Вікторія  Іванівна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  декан
факультету  фізико-математичної,  комп’ютерної  та  технологічної  освіти  Бердянського
державного педагогічного університету; Петрук Віра Андріївна, доктор педагогічних наук,
професор,  професор  кафедри  вищої  математики  Вінницького  національного  технічного
університету;  Працьовитий  Микола  Вікторович, доктор  фізико-математичних  наук,
професор,  декан  фізико-математичного  факультету  Національного  педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова. 

Когут  Світлана  Ярославівна, завідувач  кафедри  педагогіки  та  соціальної  роботи
факультету  наук  про  здоров’я  Вищого  навчального  закладу  «Український  католицький
університет».  Назва  дисертації: «Становлення  та  розвиток  педагогіки  праці  у  Республіці
Польща (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04
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–  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д 26.458.01 Інституту  професійно-
технічної  освіти  Національної  академії  педагогічних  наук  України  (03045,  м.  Київ,
пров. Віто-Литовський,  98-а;  тел.  (044)  259-45-53).  Науковий  консультант: Сисоєва
Світлана  Олександрівна, доктор  педагогічних  наук,  професор, академік-секретар
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук
України.  Офіційні  опоненти: Ничкало  Нелля  Григорівна, доктор  педагогічних  наук,
професор, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної
академії педагогічних наук України; Біницька Катерина Миколаївна, доктор педагогічних
наук, доцент, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
Мосьпан  Наталя  Вікторівна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент, доцент  кафедри
англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса
Грінченка. 

Вітюк  Валентина  Володимирівна,  доцент  кафедри  теорії  і  методики  початкової
освіти  Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі  Українки.  Назва
дисертації: «Теоретико-методичні засади формування правописної компетентності майбутніх
учителів початкової школи».  Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика
навчання  (українська  мова).  Спецрада  Д 26.133.05 Київського університету імені  Бориса
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. (044)272-19-02).  Науковий
консультант:  Хом’як Іван Миколайович,  доктор педагогічних наук,  професор, завідувач
кафедри української  мови і  літератури Національного університету «Острозька  академія».
Офіційні опоненти:  Вашуленко Микола Самійлович, доктор педагогічних наук, професор,
професор  кафедри  теорії  і  методики  початкової  освіти Глухівського  національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка; Богданець-Білоскаленко Наталія
Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання мов національних
меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України;  Нагрибельна Інна
Анатоліївна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  теорії  та  методики
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету. 

Цуркан  Марія  Валентинівна,  доцент  кафедри  суспільних  наук  та  українознавства
Вищого  державного  навчального  закладу  України  «Буковинський  державний  медичний
університет». Назва дисертації: «Методична система навчання української мови як іноземної
студентів медичних закладів вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія
та  методика  навчання  (українська  мова).  Спецрада   Д 26.133.05 Київського  університету
імені  Бориса Грінченка (04053, м. Київ,  вул. Бульварно-Кудрявська,  18/2,  тел. (044)272-19-
02). Науковий консультант: Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  української  мови  Київського  університету  імені  Бориса
Грінченка.  Офіційні  опоненти:  Богуш  Алла  Михайлівна,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  теорії  і  методики  дошкільної  освіти  Державного  закладу
«Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені  К. Д. Ушинського»;
Горошкіна  Олена  Миколаївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
української  мови  Інституту  філології  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка;
Субота Лариса Андріївна,  доктор педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних наук
Національного фармацевтичного університету. 

Швець Ганна Дмитрівна, доцент кафедри української та російської мов як іноземних
Інституту філології  Київського національного університету імені  Тараса  Шевченка.  Назва
дисертації: «Теоретико-методичні  засади  навчання  української  мови  іноземних  студентів
гуманітарних спеціальностей». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика
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навчання  (українська  мова).  Спецрада  Д 26.133.05 Київського університету імені  Бориса
Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. (044)272-19-02).  Науковий
консультант:  Караман  Станіслав  Олександрович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  української  мови  Інституту  філології  Київського  університету  імені
Бориса Грінченка.  Офіційні опоненти: Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук,
професор,  професор  кафедри  української  мови  Криворізького  державного  педагогічного
університету;  Богуш  Алла  Михайлівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  теорії  і  методики  дошкільної  освіти  Державного  закладу  «Південноукраїнський
національний  педагогічний  університет  імені  К. Д. Ушинського»;  Кочан  Ірина
Миколаївна,  доктор  філологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  українського
прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Павелків  Катерина  Миколаївна,  доцент  кафедри  іноземних  мов,  Рівненський
державний  гуманітарний  університет.  Назва  дисертації:  «Теоретичні  і  методичні  засади
іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища
університету».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної
освіти. Спецрада Д 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка
(10008,  м. Житомир,  вул. В. Бердичівська,  40;  т. (0412) 43-14-17).  Науковий  консультант:
Сейко  Наталія  Андріївна, доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
соціальних  технологій  Житомирського  державного  університету  імені  Івана  Франка.
Офіційні  опоненти:  Харченко  Сергій  Якович, доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри соціальної  педагогіки  ДЗ  «Луганський  національний  університет  імені
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ); Місечко Ольга Євгеніївна, доктор педагогічних наук,
професор,  завідувач  кафедри  іноземних  мов  Львівського  інституту  економіки  і  туризму;
Безлюдна Віта Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних
мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Волошинов  Сергій  Анатолійович, завідувач  кафедри  інноваційних  технологій  та
технічних засобів судноводіння, Херсонська державна морська академія.  Назва дисертації:
«Теоретичні  та  методичні  засади  професійної  підготовки  майбутніх  морських  фахівців
засобами  інформаційно-технологічного  освітнього  середовища».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  Спецрада  Д 70.145.01
Хмельницької  гуманітарно-педагогічної  академії  (29013,  м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант:  Осадчий
Вячеслав  Володимирович, доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Богдана  Хмельницького.  Офіційні  опоненти:  Блощинський  Ігор  Григорович, доктор
педагогічних  наук,  професор,  начальник  кафедри  перекладу  Національної  академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;  Герганов Леонід
Дмитрович, доктор  педагогічних  наук,  доцент,  професор кафедри інженерних  дисциплін
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»; Горбатюк
Роман  Михайлович, доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
машинознавства  і  транспорту  Тернопільського  національного  педагогічного  університету
імені Володимира Гнатюка.

Марчук  Оксана  Олександрівна, доцент  кафедри  педагогіки  Приватного  вищого
навчального  закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка
Степана Дем’янчука». Назва дисертації: «Теорія і практика навчання й виховання дітей та
молоді в освітньо-культурних установах Волині ХІХ – першої половини ХХ століття». Шифр

30



03.08.2020  повідомлення здобувачів наукового ступеня доктора наук

та  назва  спеціальності  –  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки.  Спецрада
Д 70.145.01  Хмельницької  гуманітарно-педагогічної  академії  (29013,  м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 139; тел. (0382) 79-59-45). Науковий консультант: Дем’янчук
Анатолій  Степанович, доктор  педагогічних  наук,  професор,  ректор  Приватного  вищого
навчального  закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка
Степана  Дем’янчука».  Офіційні  опоненти:  Вихрущ  Віра  Олександрівна, доктор
педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  педагогіки  та  інноваційної  освіти
Національного  університету  «Львівська  політехніка»;  Єршова  Людмила  Михайлівна,
доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-експериментальної роботи
Інституту  професійно-технічної  освіти  НАПН  України;  Карпенко  Ореста  Євгенівна,
доктор  педагогічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  загальної  педагогіки  та  дошкільної
освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мигович  Ірина  Вікторівна,  доцент  кафедри  романо-германської  філології
Державного  закладу  «Луганський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка» .
Назва  дисертації:  «Процес  інтернаціоналізації  та  його  вплив  на  трансформацію
національних систем вищої освіти країн Східної Європи кінця XX – початку XXI століття».
Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки.
Спецрада Д 29.053.03 Державного закладу «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка» (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61).
Науковий консультант: Курило Віталій Семенович,  доктор педагогічних наук, професор,
голова Вченої ради Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка»  (м.  Старобільськ).  Офіційні  опоненти:  Сбруєва  Аліна  Анатоліївна,  доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки навчально-наукового інституту
педагогіки  і  психології  Сумського  державного  педагогічного  університету  імені
А.С. Макаренка;  Сташевська  Інна  Олегівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
проректор з навчальної роботи Харківської державної академії культури; Бельмаз Ярослава
Миколаївна,  доктор педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри іноземної  філології
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної
ради. 

Громов  Євген  Володимирович,  доцент  кафедри  педагогіки  і  професійної  освіти
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Назва
дисертації:  «Теоретичні  та  методичні  засади  іншомовної  підготовки  майбутніх  учителів
нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та  Чехії».  Шифр та
назва спеціальності –13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Спецрада Д 05.053.01
Вінницького державного педагогічного університету імені  Михайла Коцюбинського МОН
України  (21100,  м.  Вінниця,  вул.  Острозького,  32;  тел.  (0432)  27-60-45).  Науковий
консультант: Коломієць Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор
з  наукової  роботи  Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені  Михайла
Коцюбинського. Офіційні опоненти:  Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних
наук, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту
педагогічної освіти і  освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;  Бідюк Наталія
Михайлівна,  доктор педагогічних  наук,  професор,  завідувач кафедри практики іноземної
мови  та  методики  викладання  Хмельницького національного  університету;  Кучай
Олександр  Володимирович,  доктор  педагогічних  наук,  доцент  кафедри  педагогіки
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
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Коваль  Мирослав  Стефанович,  ректор  Львівського державного  університету
безпеки  життєдіяльності.  Назва  дисертації:  «Теоретичні  та  методичні  засади  професійної
підготовки  майбутніх  працівників  ДСНС України  в  інформаційно-освітньому  середовищі
закладу  вищої  освіти».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.04  –  теорія  та  методика
професійної  освіти.  Спецрада  Д 05.053.01  Вінницького  державного  педагогічного
університету  імені  Михайла  Коцюбинського  МОН  України  (21100,  м.  Вінниця,  вул.
Острозького, 32; тел. (0432) 27-60-45). Науковий консультант:  Гуревич Роман Семенович,
доктор  педагогічних  наук,  професор,  дійсний,  директор  Навчально-наукового  інституту
педагогіки,  психології,  підготовки  фахівців  вищої  кваліфікації  Вінницького  державного
педагогічного  університету  імені  Михайла  Коцюбинського.  Офіційні  опоненти:  Ничкало
Нелля  Григорівна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  академік-секретар  Відділення
професійної  освіти  і  освіти  дорослих  НАПН  України;  Діденко  Олександр  Васильович,
доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного
відділу,  Національна  академія  державної  прикордонної  служби  України  імені  Богдана
Хмельницького;  Рижиков  Вадим  Степанович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,
провідний  науковий  співробітник  науково-дослідного  відділу  військово-гуманітарних
досліджень  Науково-дослідного  центру  Військового  інституту  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка.

Садова  Ірина Ігорівна,  доцент  кафедри педагогіки  і  методики  початкової  освіти,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені  Івана Франка.  Назва дисертації:
«Тенденції розвитку інклюзії у закладах загальної середньої освіти України». 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: Скотна
Надія  Володимирівна,  доктор  філософських  наук,  професор,  ректор  Дрогобицького
державного  педагогічного  університету  імені  Івана  Франка.  Офіційні  опоненти:  Бондар
Тамара  Іванівна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  педагогіки
дошкільної та початкової освіти Мукачівського державного університету; Вихрущ Анатолій
Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
Тернопільського національного медичного університету  імені І.Я. Горбачевського;  Шевців
Зоя  Михайлівна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  педагогіки
початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету.

Твердохліб Тетяна Сергіївна, доцент кафедри педагогіки, Харківський національний
педагогічний  університет  імені Г. С. Сковороди.  Назва  дисертації:  «Теорія  і  практика
розвитку педагогічної освіти у системі навчальних закладів Православної Церкви в Україні
(ХІХ – початок ХХ ст.)». Шифр та назва спеціальності –  13.00.01 – загальна педагогіка та
історія  педагогіки.  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  консультант:  Рогова  Тетяна  Володимирівна,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  професор  кафедри  педагогіки  Харківського  національного  педагогічного
університету  імені Г. С. Сковороди.  Офіційні  опоненти:  Вихрущ  Віра  Олександрівна,
доктор педагогічних наук,  професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної  освіти
Національного  університету  «Львівська  Політехніка»;  Зузяк  Тетяна  Петрівна,  доктор
педагогічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  технологічної  освіти,  економіки  і  безпеки
життєдіяльності  Вінницького  державного  педагогічного  університету
імені Михайла Коцюбинського;  Філоненко  Оксана  Володимирівна,  доктор  педагогічних
наук,  доцент,  доцент  кафедри педагогіки  та  менеджменту  освіти  Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
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Шмир Марія Федорівна,  доцент кафедри іноземних мов та методик їх викладання
Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  імені  Тараса  Шевченка  МОН
України.  Назва  дисертації:  «Дидактичні  основи  реалізації  діяльнісного  підходу  в  процесі
підготовки  вчителя  іноземної  мови». Шифр  та  назва  спеціальності  –  13.00.09  –  теорія
навчання. 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: Малихін Олександр  Володимирович, доктор педагогічних
наук,  професор,  завідувач  відділу  міжнародних  зв’язків  та  наукової  співпраці  Інституту
педагогіки  НАПН  України.  Офіційні  опоненти:  Доброскок  Ірина  Іванівна, доктор
педагогічних  наук,  професор, завідувач  кафедри  професійної  освіти  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Коваленко
Оксана  Анатоліївна,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  практики
усного та писемного мовлення Харківського національного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди; Чайка Володимир Мирославович, доктор педагогічних наук, професор,
декан  факультету  педагогіки  і  психології  Тернопільського  національного  педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. 

Рибалко Петро Федорович,  доцент кафедри теорії  та методики фізичної культури
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Назва дисертації:
«Теорія  і  практика  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  фізичної  культури  до
організації  фізкультурно-оздоровчого  середовища  закладу  загальної  середньої  освіти».
Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада
Д 12.112.01 Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний
університет» (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 66-54-54).
Науковий  консультант:  Семеніхіна  Олена  Володимирівна,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  інформатики  Сумського  державного  педагогічного
університету імені А. С. Макаренка. Офіційні опоненти:  Бойчук Юрій Дмитрович, доктор
педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри  спеціальної,  інклюзивної  і
здоровʼязбережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди;  Сущенко  Андрій  Віталійович, доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  освіти  та  управління  навчальним  закладом  Класичного  приватного
університету;  Шукатка  Оксана  Василівна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана
Франка. 

Нестерак  Роксолана  Вікторівна,  доцент  кафедри  внутрішньої  медицини  №  2  та
медсестринства,  Івано-Франківський  національний  медичний  університет  МОЗ  України.
Назва дисертації:  «Реабілітація  та відновне лікування хворих на ішемічну хворобу серця:
клініко-діагностичні, лікувальні та прогностичні підходи після реваскуляризації міокарда».
Шифр та  назва спеціальності –  14.01.11 – кардіологія.  Спецрада Д 35.600.05 Львівського
національного  медичного університету  імені  Данила Галицького МОЗ України (79010,  м.
Львів,  вул.  Пекарська,  69;  тел.  (032)  260-30-66).  Науковий  консультант:  Вакалюк  Ігор
Петрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішньої медицини № 2
та  медсестринства  Івано-Франківського  національного  медичного  університету  МОЗ
України. Офіційні  опоненти: Скибчик  Василь  Антонович, доктор  медичних  наук,
професор,  професор  кафедри  сімейної  медицини  ФПДО  Львівського  національного
медичного  університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ  України;  Долженко  Марина
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Миколаївна, доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри кардіології Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України;  Тащук Віктор
Корнійович, доктор медичних наук,  професор, завідувач кафедри внутрішньої  медицини,
фізичної  реабілітації  та  спортивної  медицини  ВДНЗ  України  «Буковинський  державний
медичний університет» МОЗ України.

Мітченко  Микола Вікторович,  старший  науковий  співробітник  відділу  запальних
захворювань  ДУ  «Інститут  урології  НАМН  України». Назва  дисертації: «Особливості
патогенезу,  діагностики  та  лікування  хворих  на  гострий  неускладнений  пієлонефрит
(клініко-експериментальне  дослідження)».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.06  –
урологія.  Спецрада  Д26.615.01 державної  установи  «Інститут  урології   НАМН України»
(04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9 а; тел.486-67-31). Наукові консультанти: Пасєчніков
Сергій  Петрович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  урології
Національного медичного університету імені  О. О. Богомольця МОЗ України та  Руденко
Адель  Вікторівна,  доктор  біологічних  наук,  професор,  завідувачка  лабораторії
мікробіології,  вірусології  та  мікології  ДУ  «Інститут  урології  НАМН  України». Офіційні
опоненти:  Стусь Віктор Петрович,  доктор медичних наук,  професор,  завідувач  кафедри
урології державного закладу «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України; Головко
Сергій  Вікторович,  доктор  медичних  наук,  професор,  начальник  клініки  урології
Національного  військово-медичного  клінічного  центру  «Головний  військовий  клінічний
госпіталь» МО  України; Венцківська Ірина Борисівна, доктор медичних наук, професор,
завідувачка  кафедри  акушерства  і  гінекології  №1  Національного  медичного  університету
імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Бондар  Олександр  Вадимович, доцент  кафедри  хірургії  №4  з  курсом  онкології
Одеського  національного  медичного  університету,  м.  Одеса.  Назва  дисертації: «Шляхи
оптимізації лікування хворих з місцеворозповсюдженим раком молочної залози». Шифр та
назва спеціальності – 14.01.07   онкологія.  Спец рада – Д 64.609.01 Харківської медичної
академії  післядипломної  освіти  (61176,  м.  Харків,  вул.  Амосова 58,  тел.:  (057)711-35-56).
Науковий консультант: Думанський Юрій Васильович,  доктор медичних наук, професор,
головний науковий співробітник ІЕПОіР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ. Офіційні
опоненти: Смоланка Іван Іванович,  доктор медичних наук, професор, завідувач науково-
дослідного відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного
інституту раку МОЗ України, м. Київ; Бондаренко Ігор Миколайович, доктор медичних наук,
професор,  завідувач  кафедри  онкології  та  медичної  радіології  Дніпропетровської  медичної
академії  МОЗ України,  м.  Дніпро;  Баштан  Володимир Петрович,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Української
медичної стоматологічної академії МОЗ України, м. Полтава.

Пуляєвої  Інни  Сергіївни, старшого  наукового  співробітника  відділу  гострих
захворювань судин ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН
України",  м. Харків.  Назва дисертації: «Комплексне хірургічне лікування стенозів  сонних
артерій  у  хворих  з  мультіфокальним  атеросклерозом».  Шифр  та  назва  спеціальності –
14.01.03   хірургія.  Спец  рада Д 64.609.01 Харківської  медичної  академії  післядипломної
освіти  (61176,  м.  Харків,  вул.  Амосова  58,  тел.:  (057)711-35-56).  Науковий  консультант:
Прасол Віталій  Олександрович,  професор,  доктор  медичних  наук,  кафедри хірургії  №1
Харківського національного медичного університету МОЗ України, завідувач відділу гострих
захворювань судин ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН
України".  Офіційні  опоненти: Гудз  Іван  Михайлович  доктор  медичних  наук,  завідувач
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кафедри загальної хірургії; Державний вищий навчальний заклад України «Івано-Франківський
національний медичний університет» МОЗ України;  Черняк Віктор Анатолійович,  доктор
медичних  наук,  професор,  директор  Університетської  клініки  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка МОН України;  Ляховський Віталій Іванович,  доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1, Вищий державний навчальний заклад
України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України. 

Сизий  Максим  Юрійович, лікар-хірург  ТОВ  «Голд  Клінік»  ,  м.  Харків.  Назва
дисертації: «Хірургічна  тактика  та  лікування  постраждалих  з  пораненнями  внутрішніх
структур шиї».  Шифр та назва спеціальності – 14.01.03   хірургія.  Спец рада Д 64.609.01
Харківської  медичної  академії  післядипломної  освіти (61176, м. Харків,  вул.  Амосова 58,
тел.:  (057)711-35-56).  Науковий  консультант: Макаров  Віталій  Володимирович,  доктор
медичних  наук,  професор  кафедри  хірургії  №1  Харківського  національного  медичного
університету МОЗ України.  Офіційні опоненти: Дужий Ігор Дмитрович,  доктор медичних
наук,  професор,  завідувач кафедри хірургії,  травматології,  ортопедії  та  фтізіатрії  медичного
інституту Сумського Державного університету МОН України; Комарчук Віктор Васильович,
доктор медичних наук, доцент кафедри торако-абдомінальної хірургії  Харківської медичної
академії післядипломної освіти; Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор,
завідувач  кафедри  загальної  хірургії  ВДНЗУ  «Буковинський  державний  медичний
університет».

Бондаренко  Наталія  Петрівна,  кандидат  медичних  наук,  асистент  кафедри
акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
МОЗ  України.  Назва  дисертації: «Діагностика,  лікування,  профілактика  та  прогнозування
перинатальних  ускладнень  В19 парвовірусної  інфекції  у  вагітних  жінок».  Шифр та  назва
спеціальності  –  14.01.01–  акушерство та гінекологія.  Спецрада  Д 26.003.03.  Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульвар Т.Г.
Шевченка,  13;  тел.  (044)  234-13-91).  Науковий консультат:  Лакатош Володимир Павлович,
доктор  медичних  наук,  професор,  кафедри акушерства  та  гінекології  № 1 Національного
медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця  МОЗ  України.  Офіційні  опоненти:
Камінський  В’ячеслав  Володимипрвич,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач
кафедри акушерства,  гінекології   та  репродуктології  НМАПО ім.  П.Л.  Шупика,  директор
Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини;  Корнацька Алла
Григорівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  відділення  реабілітації
репродуктивної  функції  жінок  ДУ  «Інституту  педіатрії,  акушерства  і  гінекології  імені
академіка О.М. Лукьянової НАМН України;  Сенчук Анатолій Якович, доктор  медичних
наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ПВНЗ «Київського медичного
університету Української асоціації народної медицини», м.Київ.

Мудренко Ірина Григорівна, доцент кафедри нейрохірургії та неврології з курсами
професійних хвороб,  психіатрії,  наркології  та  медичної  психології  Сумського державного
університету  МОН  України.  Назва  дисертації  «Суїцидальна  поведінка  у  хворих  із
деменціями». Шифр та назва спеціальності – 14.01.16 – психіатрія. Спецрада  Д 64.566.01 ДУ
"Інститут  неврології,  психіатрії  та  наркології  НАМН  України"  (61068,  м. Харків,
вул. Академіка Павлова, 46, тел. (057) 738-33-87). Науковий консультант:  Марута Наталія
Олександрівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  заступник  директора  з  науково-дослідної
роботи,  керівник  відділу  пограничної  психіатрії   ДУ  "Інститут  неврології,  психіатрії  та
наркології  НАМН  України".  Офіційні  опоненти:  Кожина  Ганна  Михайлівна,  доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  психіатрії,  наркології,  медичної  психології  та
соціальної  роботи  Харківського  національного  медичного  університету  МОЗ  України;
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Скрипніков  Андрій  Миколайович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
психіатрії, наркології та медичної психології Української медичної стоматологічної академії МОЗ
України;  Михайлов  Борис  Володимирович, доктор  медичних  наук,  професор,  професор
кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології   Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 

Горленко  Федір  Вікторович,  доцент  кафедри  хірургічних  хвороб,  ДВНЗ
«Ужгородський національний  університет»,  МОН України.  Назва  дисертації:  «Поєднання
прямих та непрямих методів реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок». Шифр
та  назва  спеціальності  -  14.01.03-хірургія.  Спецрада  Д  61.051.08  ДВНЗ  «Ужгородський
національний  університет  (88000,  м.  Ужгород,   вул.  Підгірна,  46;  тел:  (03122)  3-33-41).
Науковий консультант: Русин Василь Іванович, доктор медичних наук, професор, професор
кафедри  хірургічних  хвороб  ДВНЗ  «Ужгородський  національний  університет»,  МОН
України. Офіційні опоненти: Пиптюк Олександр Володимирович,  доктор медичних наук,
професор,  завідувач  кафедри  хірургії  стоматологічного  факультету  Івано-Франківського
національного  медичного  університету,  МОЗ  України;  Прасол  Віталій  Олександрович,
доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  відділення  гострих  захворювань  судин   ДУ
«Інститут  загальної  і  невідкладної  хірургії  ім.  В.Т.  Зайцева  НАМН  України, професор
кафедри хірургії   №1 Харківського національного медичного університету,  МОЗ України;
Венгер Ігор Касянович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2
Тернопільського  національного  медичного  університету  імені  І.Я.  Горбачевського,   МОЗ
України.

Шевчук Оксана Олегівна,  доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією
Тернопільського  національного  медичного  університету,  МОЗ України.  Назва  дисертації:
«Обґрунтування застосування вуглецевих ентеросорбентів та препаратів гранулоцитарного
колонієстимулюючого фактора для мінімізації побічних реакцій протипухлинних лікарських
засобів». Шифр та назва спеціальності – 14.03.05 – фармакологія.   Спецрада Д 26.550.01 ДУ
"Інститут фармакології та токсикології НАМН України"  (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка,
14,  т.  (044)456-42-56).  Науковий  консультант: Посохова  Катерина  Андріївна, доктор
медичних  наук,  професор,  професор  кафедри фармакології  з  клінічною  фармакологією
Тернопільського національного медичного університету, МОЗ України. Офіційні опоненти:
Шарикіна  Надія  Іванівна,  доктор  медичних  наук,  професор  завідувач  відділу
онкофармакології   ДУ «Інститут  фармакології  та  токсикології  НАМН України»,  м.  Київ;
Заморський  Ігор  Іванович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
фармакології  ВДНЗ  України  «Буковинський  державний  медичний  університет»,  МОЗ
України;  Горчакова Надія Олександрівна,  доктор медичних наук, професор, професор
кафедри фармакології  Національного медичного університету  ім. О.О. Богомольця, м. Київ.

Монастирський  Володимир  Миколайович,  доцент  кафедри  хірургії  з  курсом
стоматології  ФПО,  Вінницький  національний  медичний  університет  ім. М. І. Пирогова.
Назва  дисертації:  «Єдина  нирка:  топографо-анатомічні,  структурно-функціональні
особливості  та  шляхи  вдосконалення  оперативних  втручань (експериментально-клінічне
дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.03.01 – нормальна анатомія. Спецрада Д
05.600.02 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (21018, м.
Вінниця,  вул.  Пирогова,  56;  тел.(0432)55-37-35).  Науковий  консультант:  Півторак
Володимир Ізяславович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної
хірургії  та  клінічної  анатомії  Вінницького  національного  медичного  університету
ім. М. І. Пирогова.  Офіційні  опоненти:  Черкасов  Віктор  Гаврилович,  доктор  медичних
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наук, професор, завідувач кафедри описової та клінічної анатомії Національного медичного
університету  імені О. О. Богомольця;  Хмара  Тетяна  Володимирівна, доктор  медичних
наук,  професор,  професор  кафедри  анатомії  людини  імені  М.  Г.  Туркевича  Вищого
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»;
Аппельханс  Олена  Леонідівна, доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
нормальної  та  патологічної  клінічної  анатомії  Одеського  національного  медичного
університету.

Роша  Лариса  Григорівна,  завідувач  патологоанатомічного  відділення  Центру
реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету
МОЗ  України.  Назва  дисертації:  «Медико-соціальне  обґрунтування  системи
патологоанатомічної  служби  в  нових  соціально-економічних  умовах».  Шифр  та  назва
спеціальності   -  14.02.03  –  соціальна  медицина.  Спецрада  Д  26.003.01  Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (01601, м. Київ, бульвар Тараса
Шевченка,  13;  тел.:  (044)234-40-62).  Науковий консультант:  Котуза Андрій Степанович,
доктор  медичних  наук,  професор,  клінічна  лікарня  «Феофанія»  Державного  управління
справами,  керівник  Центру  науки,  організації  контролю  якості  та  безпеки  медичної
діяльності. Офіційні опоненти:  Зюков Олег Леонідович, доктор медичних наук, професор,
головний лікар,  заступник директора  з  клінічної  роботи,  головний науковий співробітник
наукового відділу організації  медичної  допомоги Державної  наукової  установи "Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами;
Децик Орина Зенонівна,  доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри соціальної
медицини  та  громадського  здоров'я  Івано-Франківського  національного  медичного
університету МОЗ України; Шевченко Марина Вікторівна, доктор медичних наук, доцент
кафедри  "Школа  охорони  здоров'я"  факультету  соціальних  наук  і  соціальних  технологій
Національного університету "Києво-Могилянська академія". 

Філик Ольга Володимирівна, доцент  кафедри анестезіології  та  інтенсивної  терапії
ФПДО,  Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила  Галицького.  Назва
дисертації: «Клініко-фізіологічне обгрунтування процесу відлучення від штучної вентиляції
легень у дітей з різними формами дихальної недостатності». Шифр та назва спеціальності –
14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. Спецрада Д 08.601.01 ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України» (49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9; тел.
(056)  713-52-57).  Науковий  консультант:  Підгірний  Ярослав  Михайлович, доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри анестезіології  та  інтенсивної  терапії  ФПДО
Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила  Галицького.  Офіційні
опоненти:  Снісарь  Володимир  Іванович,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор
кафедри  анестезіології,  інтенсивної  терапії  та  медицини  невідкладних  станів  ФПО
ДЗ «Дніпропетровська медична академія  МОЗ України»;  Дубров Сергій Олександрович,
доктор медичних  наук,  професор,  професор кафедри анестезіології  та  інтенсивної  терапії
Національного  медичного  університету  імені  О.О. Богомольця МОЗ України  ; Георгіянц
Маріне  Акопівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри анестезіології,
дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії  післядипломної
освіти МОЗ України, проректор з наукової роботи.

Жураєв  Рустам  Курбанович,  асистент  кафедри  сімейної  медицини  ФПДО
«Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила  Галицького  МОЗ
України».  Назва дисертації:  «Синдром Марфана: клініко-патоморфологічні  особливості  та
генетичні  причини».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.01.11  –  кардіологія.  Спецрада  Д
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26.003.08  Національного  медичного  університету  імені  О.  О.  Богомольця МОЗ  України
(03057, м.  Київ,  бульвар Тараса Шевченка,  т.  044-234-40-62).  Офіційні опоненти:  Медведь
Володимир Ісаакович, доктор медичних наук, професор,  завідувач відділення внутрішньої
патології  вагітних ДУ  «Інститут  педіатрії,  акушерства  і  гінекології  імені  акад.  О.М.
Лук’янової  НАМН України»;  Колесник  Тетяна Володимирівна,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої  медицини ДЗ «Дніпро-петровська
медична академія  МОЗ України»;  Жебель Вадим Миколайович,  доктор медичних наук,
професор,  завідувач  кафедри  внутрішньої  медицини ДЗ  «Вінницький  національний
медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України».

Кальбус Олександр Іванович, завідувач кафедри неврології ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України».  Назва дисертації «Клініко-патогенетична характеристика
та  прогнозування  перебігу  міастенії».  Шифр  та  назва  спеціальності –  14.01.15  –  нервові
хвороби.  Спецрада  Д 26.613.01  Національної  медичної  академії  післядипломної  освіти
імені П. Л. Шупика, МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; тел. (044) 205-49-
46).  Науковий  консультант:  Школьник  Валерій  Маркович,  доктор  медичних  наук,
професор.  Офіційні опоненти:   Паєнок Анжеліка Володимирівна, доктор медичних наук,
професор,  завідувач  кафедри  невропатології  та  нейрохірургії  ФПДО  Львівського
національного медичного університету, МОЗ України;  Гриб Вікторія Анатоліївна, доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  неврології  та  нейрохірургії,  Івано-
Франківський  національний  медичний  університет,  МОЗ України;  Товажнянська  Олена
Леонідівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  неврології  №2
Харківського національного медичного університету, МОЗ України.

Сакало Анатолій Валерійович,  старший науковий співробітник відділу онкоурології
ДУ  «Інститут  урології  НАМН  України».  Назва  дисертації: «Клінічні,  патоморфологічні,
імуногістохімічні та маркерні детермінанти у хворих на герміногенні пухлини яєчка». Шифр
та  назва  спеціальності  –  14.01.06  –  урологія.  Спецрада  Д26.615.01  державної  установи
«Інститут урології  НАМН України» (04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9а; тел.486-67-31).
Науковий консультант: Возіанов Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор,
директор  ДУ  «Інститут  урології   НАМН  України».  Офіційні  опоненти:  Стусь  Віктор
Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології державного закладу
«Дніпропетровська  медична  академія»  МОЗ  України;  Щукін  Дмитро  Володимирович,
доктор  медичних  наук,  професор,  професор  кафедри  урології,  нефрології  та  андрології
Харківського  національного  медичного  університету  МОЗ  України;  Нікітін  Олег
Дмитрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри  урології Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Черненко Дмитро Васильович,  старший науковий співробітник відділу сечокам'яної
хвороби  ДУ «Інститут  урології  НАМН  України».  Назва  дисертації:  «Кальцій-оксалатний
нефролітіаз. Особливості клінічного перебігу, лікування та метафілактики». Шифр та назва
спеціальності  -  14.01.06  –  урологія.  Спецрада  Д26.615.01  державної  установи  «Інститут
урології НАМН України» (04053, м.Київ, вул В.Винниченка, 9а; тел. 486-67-31).  Науковий
консультант:  Возіанов Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор, директор
ДУ «Інституту урології НАМН України». Офіційні опоненти:  Саричев Леонід Петрович,
доктор медичних наук,  професор,  завідувач кафедри урології  з  судовою медициною ВДЗ
«Українська  медична  стоматологічна  академія»  МОЗ  України; Федорук  Олександр
Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології та нейрохірургії
Буковинського  державного  медичного  університету  МОЗ  України; Борисов  Олександр
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Валентинович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри урології та нефрології
Одеського медичного університету МОЗ України.

Шелигін  Олександр  Сергійович,  тимчасово  не  працює.  Назва  дисертації:
«Репродуктивне здоров’я жінок-лікарів різних спеціальностей». Шифр та назва спеціальності
– 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Спецрада Д 26.613.02 Національної медичної академії
післядипломної  освіти  імені  П. Л. Шупика  (04112,  м.  Київ,  вул.  Дорогожицька,  9;
тел. (044)205-49-82).  Офіційні  опоненти: Вовк  Іраїда  Борисівна,  доктор  медичних  наук,
професор,  завідувач  відділення  планування  сім’ї  ДУ  «Інститут  педіатрії,  акушерства  і
гінекології  імені  академіка  О.  М.  Лук’янової  НАМН  України»;  Лещева  Тетяна
Володимирівна,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  акушерства,
гінекології  і  педіатрії  ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної  і  нетрадиційної
медицини»;  Заболотнов  Віталій  Олександрович,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  «Сестринська  справа»  Комунального  вищого  навчального  закладу
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.

Яценко Катерина Валентинівна, старший науковий співробітник відділу цитології
Інституту  фізіології  ім.  О.  О.  Богомольця  НАН  України.  Назва  дисертації:  «Механізми
органічного ураження головного мозку і методи їх корекції». Шифр та назва спеціальності –
14.03.04  –  патологічна  фізіологія.  Шифр  спеціалізованої  ради Д  26.198.01  Інституту
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (01024, м. Київ, вул. акад. Богомольця, 4; тел.
(044)  256-24-46,  256-20-48).  Науковий  консультант:  Скибо  Галина  Григорівна, доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  цитології,  Інститут  фізіології  ім.  О.  О.
Богомольця НАН України. Офіційний опонент:  Резніков Олександр Григорович,  доктор
медичних  наук,  професор,  завідувач  відділу  ендокринології  репродукції  і  адаптації,  ДУ
«Інститут  ендокринології  та  обміну  речовин  ім.  В.  П.  Комісаренка  НАМН  України»;
Чайковський  Юрій  Богданович,   доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
гістології  та  ембріології,  Національний медичний університет  ім.  О.  О.  Богомольця МОЗ
України;   Борисова Тетяна Олександрівна,  доктор біологвчних наук,  професор, завідувач
відділу нейрохімії, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Бондарєв  Євген  Вікторович,  доцент  кафедри  клінічної  фармакології  ІПКСФ
Національного  фармацевтичного  університету.  Назва  дисертації:  «Експериментальне
обґрунтування  оптимізації  профілактики  та  лікування  холодової  травми  засобами
метаболітотропної  та  протизапальної  дії».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  14.03.05  –
фармакологія. Спецрада Д 64.605.03 Національного фармацевтичного університету (61002,
м.  Харків,  вул.  Пушкінська,  53;  тел.  (057)  706-35-81).  Науковий консультант:  Штриголь
Сергій  Юрійович,  доктор  медичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фармакології
Національного  фармацевтичного  університету.  Офіційні  опоненти:  Подплетня  Олена
Анатоліївна,  доктор  фармацевтичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  загальної  та
клінічної фармакології, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;  Гордієнко
Анатолій Дмитрович, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри органічного синтезу
і   нанотехнологій,  Національний  технічний  університет  «Харківський  політехнічний
інститут»  МОН України;  Волощук Наталія  Іванівна,  доктор  медичних  наук,  професор,
завідувач кафедри фармакології, Вінницький національний медичний університет імені М.І.
Пирогова.
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Соловйов Сергій Олександрович, доцент кафедри організації і економіки фармації,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Назва дисертації:
«Наукове  обґрунтування  фармацевтичного  забезпечення  етіологічної  діагностики,
вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних інфекцій». Шифр та назва спеціальності –
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Спецрада
Д  26.613.04  Національної  медичної  академії  післядипломної  освіти  імені  П.  Л.  Шупика
(04112,  м.  Київ,  вул.  Дорогожицька,  9;  тел.  (044)  205-49-46).  Науковий  консультант:
Трохимчук  Віктор  Васильович, доктор  фармацевтичних  наук,  професор,  професор
кафедри організації  і  економіки  фармації  Національної  медичної  академії  післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика. Офіційні опоненти:  Шматенко Олександр Петрович, доктор
фармацевтичних  наук,  професор,  начальник  кафедри  військової  фармації  Української
військово-медичної академії;  Бушуєва Інна Володимирівна, доктор фармацевтичних наук,
професор,  завідувач  кафедри  управління  і  економіки  фармації  та  технології  ліків
Запорізького  державного  медичного  університету;  Кривов'яз  Олена  Вікторівна, доктор
фармацевтичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  фармації  Вінницького  національного
медичного університету.

Васильєва  Олена  Сергіївна,  доцент  кафедри  дизайну  Київського  національного
університету технологій та дизайну. Назва дисертації: «Дизайн шкільного форменого одягу:
естетичний та  ергономічний аспекти».  Шифр та  назва  спеціальності –  17.00.07 –  дизайн.
Спецрада Д 26.102.07 Київського національного університету технологій та дизайну (01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. (044) 256-84-23, факс (044) 280-05-12). Науковий
консультант: Пашкевич Калина Лівіанівна,  доктор технічних наук,  професор,  професор
кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій
та дизайну.  Офіційні  опоненти:  Кузнецова Ірина Олексіївна,  доктор мистецтвознавства,
професор,  професор  кафедри  графіки Видавничо-поліграфічного  інституту  НТУУ
«Київський політехнічний інститут» ім. І.  Сікорського;  Никорак Олена Іванівна,  доктор
мистецтвознавства,  професор,  провідний  науковий  співробітник  відділу  народного
мистецтва  Інституту  народознавства  НАН  України;  Роготченко  Олексій  Олексійович,
доктор мистецтвознавства,  головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного
мистецтва Національної академії мистецтв України. 

Винничук  Марія  Степанівна,  доцент  кафедри  ергономіки  і  проектування  одягу
Київського національного університету технологій та дизайну. Назва дисертації: «Стилістика
прикрас і доповнень як засіб гармонізації художнього образу костюма: теорія та практика».
Шифр  та  назва  спеціальності –  17.00.07 –  дизайн.  Спецрада  Д  26.102.07 Київського
національного  університету  технологій  та  дизайну  (01011,  м.  Київ,  вул.  Немировича-
Данченка, 2;  тел. (044)  256-84-23,  факс  (044)  280-05-12).  Науковий  консультант:
Колосніченко Марина Вікторівна,  доктор технічних  наук,  професор,  професор кафедри
ергономіки  і  проектування  одягу  Київського  національного  університету  технологій  та
дизайну.  Офіційні  опоненти:  Кара-Васильєва Тетяна  Валеріївна,  доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва  Інституту мистецтвознавства,  фольклористики та  етнології  ім. М.Т. Рильського,
член-кореспондент Національної академії мистецтв України; Рибалко Світлана Борисівна,
доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувач  кафедри  мистецтвознавства,
літературознавства та мовознавства Харківської державної академії культури; Урсу Наталія
Олексіївна,  доктор  мистецтвознавства,  професор,  завідувач  кафедри  образотворчого  і
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декоративно-прикладного  мистецтва  та  реставрації  творів  мистецтва  Кам’янець-
Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Блінов  Олег  Анатолійович, доцент  кафедри  соціальних  технологій,  Національний
авіаційний  університет  МОН  України.  Назва  дисертації:  «Психологія  бойового  стресу».
Шифр  та  назва  спеціальності  – 19.00.04  –  медична  психологія.  Спецрада  Д 26.453.02
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2, т.
288-33-20). Науковий консультант: Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних
наук, професор, директор,  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  Офіційні
опоненти: Коваль Ірина Андріївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри
медичної  психології,  психосоматичної  медицини та психотерапії,  Національний медичний
університет  імені  О.О. Богомольця МОЗ України;  Литвинчук Леся  Михайлівна,  доктор
психологічних  наук,  старший  науковий  співробітник  відділення  підготовки  науково-
педагогічних кадрів вищої категорії,  Національна академія державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького;  Харченко Євген Миколайович,  доктор медичних
наук, професор, завідувач відділу психосоматичної медицини та психотерапії, ДУ «Науково-
дослідний інститут психіатрії» МОЗ України.

Михальська  Світлана  Анатоліївна, доцент  кафедри  корекційної  педагогіки  та
інклюзивної  освіти,  Кам’янець-Подільський національний університет  імені  Івана Огієнка
МОН  України.  Назва  дисертації:  «Психологія  мовленнєвої  поведінки  дитини  5–7  років
життя». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Спецрада
Д 26.453.02  Інституту  психології  імені  Г.С. Костюка  НАПН  України  (01033,  Київ,  вул.
Паньківська, 2, т. 288-33-20).  Науковий консультант:  Піроженко Тамара Олександрівна,
доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач  лабораторії  психології  дошкільника,
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Офіційні опоненти: Павелків Роман
Володимирович,  доктор  психологічних  наук,  професор,  директор  Інституту  психології  і
педагогіки,  Рівненський  державний  гуманітарний  університет  МОН  України;  Яблонська
Тетяна  Миколаївна,  доктор  психологічних  наук,  професор,  доцент  кафедри  психології
розвитку,  Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка  МОН  України;
Завацька  Наталія  Євгенівна,  доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
практичної  психології  та  соціальної  роботи,  Східноукраїнський національний  університет
імені Володимира Даля МОН України.

Лосієвська  Ольга  Геннадіївна,  доцент  кафедри  психології  та  соціології,
Східноукраїнський  національний  університет  імені  Володимира  Даля.  Назва  дисертації:
«Психологія  розвитку  комунікативних  компетенцій  професіоналізму  майбутнього  фахівця
гуманітарного профілю». 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: Ващенко  Ірина  Володимирівна,  доктор  психологічних  наук,
професор,  професор кафедри загальної  психології  Київського  національного  університету
імені  Тараса  Шевченка;  Бочелюк  Віталій  Йосипович,  доктор  психологічних  наук,
професор, професор кафедри соціальної  роботи та психології  Національного університету
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«Запорізька  політехніка»;  Попович  Ігор  Степанович,  доктор  психологічних  наук,
професор, професор кафедри загальної та соціальної психології  Херсонського державного
університету. 

Миронець  Сергій  Миколайович,  завідувач  кафедри  психології,  Київський
національний  торговельно-економічний  університет.  Назва  дисертації:  «Психологія
діяльності  міжнародних  гуманітарних  місій».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  19.00.09  –
психологія  діяльності  в  особливих  умовах.  Спецрада  Д 64.852.23  Національного
університету  цивільного захисту України  (вул.  Чернишевська,  94,  Харків-023,  61023,  тел.
(057)  707-34-20).  Науковий  консультант:  Тімченко  Олександр  Володимирович, доктор
психологічних  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник  навчально-наукової
лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного
університету  цивільного  захисту  України.  Офіційні  опоненти:  Лефтеров  Василь
Олександрович,  доктор  психологічних   наук,  професор,  завідувач  кафедри  психології
Національного  університету  «Одеська  юридична  академія»;  Приходько  Ігор  Іванович,
доктор  психологічних  наук,  професор,  начальник  науково-дослідного  центру  службово-
бойової діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної гвардії
України;  Сірко  Роксолана  Іванівна,  доктор  психологічних  наук,  доцент,  начальник
кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності.

Широбоков  Юрій  Миколайович,  начальник  науково-дослідної  лабораторії
(морально-психологічного  забезпечення)  Наукового  центру  Повітряних  Сил,  Харківський
національний  університет  Повітряних  Сил  імені  Івана  Кожедуба.  Назва  дисертації:
«Психологія  військового  полону».  Шифр  та  назва  спеціальності  –  19.00.09  –  психологія
діяльності  в  особливих  умовах.  Спецрада  Д 64.852.22  Національного  університету
цивільного захисту України (вул. Чернишевська, 94, Харків-023, 61023, тел. (057) 707-34-20).
Науковий консультант: Тімченко Олександр Володимирович, доктор психологічних наук,
професор, головний науковий співробітник навчально-наукової лабораторії екстремальної та
кризової  психології  науково-дослідного  центру  Національного  університету  цивільного
захисту України. Офіційні опоненти: Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних  наук,
професор, заступник директора Інституту психології  імені Г.С. Костюка НАПН України з
науково-інноваційної роботи; Осьодло Василь Ілліч, доктор психологічних наук, професор,
начальник гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського;  Потапчук  Євген  Михайлович,  доктор  психологічних  наук,  професор,
завідувач кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

Карпенко  Євген  Володимирович,  докторант  кафедри  соціальної  психології  та
психології  розвитку, ДВНЗ  «Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя
Стефаника».  Назва  дисертації: «Психологія  емоційного  інтелекту  в  дискурсі
життєздійснення  особистості».  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: Заграй Лариса Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри соціальної психології та психології розвитку, ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет  імені  Василя  Стефаника».  Офіційні  опоненти:  Гандзілевська  Галина
Борисівна,  доктор  психологічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри психології  та  педагогіки
Національного університету «Острозька академія»;  Кузікова Світлана Борисівна,  доктор
психологічних наук, професор, завідувач  кафедри психології ДВНЗ «Сумський державний
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педагогічний  університет  імені  А. С.  Макаренка»;  Шпак  Марія  Мирославівна, доктор
психологічних  наук,  професор,  професор кафедри  психології розвитку та  консультування
ДВНЗ «Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка».

Міхно  Надія  Костянтинівна,  доцент  кафедри  соціології  Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара.  Назва дисертації:  «Місто як культурний
контекст:  особливості  семантики  та  синтагматики  міського  простору».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  22.00.01  – теорія  та  історія  соціології.  Спецрада  Д  64.051  Харківського
національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  (61022,  м. Харків,  майдан  Свободи,  4;
тел. (057) 707-54-05).  Науковий  консультант:  Бакіров  Віль  Савбанович,   доктор
соціологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри прикладної  соціології та соціальних
комунікацій  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна.  Офіційні
опоненти:  Каменська Тетяна Григорівна, доктор соціологічних наук, професор, професор
кафедри  соціології  Одеського  національного  університету  імені  І.  І.  Мечникова;  Катаєв
Станіслав Львович, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та
соціальної  роботи  Класичного  приватного  університету,  м.  Запоріжжя;  Ручка  Анатолій
Олександрович,  доктор  філософських  наук,  професор,  головний  науковий  співробітник
відділу соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України.

Вінникова  Наталія  Анатоліївна, доцент  кафедри  політології  філософського
факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Назва дисертації:
«Політичні  рішення  в  контексті  постдемократичних  трансформацій».  Шифр  та  назва
спеціальності  –  23.00.02 –  політичні  інститути  та  процеси.  Спецрада  Д  64.051.22
Харківського  національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна  (61022,  м.  Харків,  майдан
Свободи, 6; тел.: (057) 707-51-63). Науковий консультант: Фісун Олександр Анатолійович,
доктор  політичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  політології  Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Дем’янчук Олександр
Петрович,  доктор  політичних  наук,  доцент, завідувач  кафедри  міжнародних  відносин
Національного  університету  «Києво-Могилянська  академія»;  Зеленько  Галина  Іванівна,
доктор політичних наук, професор, завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем
політології  Інституту  політичних  і  етнонаціональних  досліджень  імені  І.Ф.  Кураса  НАН
України;  Романюк  Олександр  Іванович, доктор  політичних  наук,  професор,  професор
кафедри філософії та політології Харківської державної академії культури.

Бусленко  Василь  Володимирович, доцент  кафедри  політології,  управління  та
державної  безпеки,  Східноєвропейський  національний  університет  імені  Лесі  Українки.
Назва дисертації: «Взаємовідносини влади та опозиції в контексті демократизації політичних
систем». Шифр та назва спеціальності  – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Спецрада
Д 11.051.13  Донецького  національного  університету  імені  Василя  Стуса  МОН  України
(21021,  м.  Вінниця,   вулиця  600-річчя,  21,  тел.  (0432)  50-89-37).  Науковий  консультант:
Нагорняк  Тетяна  Леонтіївна, доктор  політичних  наук,  професор,  перший  проректор
Донецького національного університету імені Василя Стуса. Офіційні опоненти: Горбатенко
Володимир  Павлович, доктор  політичних  наук, професор,  провідний  науковий
співробітник  відділу  правових  проблем  політології  Інституту  держави  і  права
імені В. М. Корецького НАН України;  Климончук Василь Йосифович, доктор політичних
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наук,  професор,  завідувач  кафедри  політології ДВНЗ  «Прикарпатський  національний
університет імені Василя Стефаника»; Поліщук Ігор Олексійович, доктор політичних наук,
професор,  професор  кафедри  соціології  та  політології Національного  юридичного
університету імені Ярослава Мудрого.

Попроцький  Олександр  Павлович,  доцент  кафедри  інформаційної  політики  та
цифрових  технологій  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.  Назва дисертації: «Інформаційна  складова державного стратегічного управління:
теоретико-методологічні засади». Шифр та назва 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:  Грицяк Наталя Вітіславна, доктор наук з державного управління, професор,
професор  кафедри  реклами  та  зв’язків  з  громадськістю  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка.  Офіційні  опоненти: Гурковський  Володимир
Ігорович,  доктор  наук  з  державного  управління,  професор,  перший заступник  директора
Всеукраїнської  громадської організації  Центр досліджень проблем публічного управління;
Карлова  Валентина  Володимирівна,  доктор  наук  з  державного  управління,  доцент,
професор  кафедри  публічної  політики  та  політичної  аналітики  НАДУ  при  Президентові
України;  Пархоменко-Куцевіл  Оксана  Ігорівна,  доктор  наук  з  державного  управління,
професор,  завідувачка  кафедри  публічного  адміністрування  Міжрегіональної  Академії
управління персоналом.

Ковач  Валерія  Омелянівна,  заступник  директора  Навчально-наукового  інституту
неперервної освіти Національного авіаційного університету.  Назва дисертації: «Теоретико-
методологічні засади державного регулювання ринку праці у системі соціально-економічних
відносин в Україні (на прикладі Київської області)». Шифр та назва спеціальності – 25.00.02
– механізми державного управління. Спецрада Д 26.142.04 ПрАТ «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія 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. Офіційні  опоненти:  Сімак Сергій  Васильович,  доктор
наук  з  державного  управління,  доцент,  професор  кафедри  економіки,  підприємництва  та
природничих  наук  Навчально-наукового  інституту  управління,  економіки  та
природокористування  Таврійського  національного  університету  імені  В.І.  Вернадського;
Шапоренко Ольга  Іванівна,  доктор  наук з  державного  управління,  професор,  професор
кафедри  управління  охороною  здоров'я  Національної  медичної  академії  післядипломної
освіти  імені  П.  Л.  Шупика;  Крутій  Олена  Миколаївна,  доктор  наук  з  державного
управління,  професор,  професор  кафедри  політології  та  філософії  Харківського
регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії  державного
управління при Президентові України.
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	Засєкін Сергій Васильович, докторант кафедри прикладної лінгвістики, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Психолінгвальні закономірності відтворення художнього тексту в перекладі (на матеріалі англійської та української мов)». Шифр та назва спеціальності – 10.02.16 – перекладознавство. Спецрада Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-05). Науковий консультант: Коломієць Лада Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Демецька Владислава Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету; Мізін Костянтин Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди»; Кудрявцева Наталія Сергіївна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії та практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету.
	Крисанова Тетяна Анатоліївна, докторант кафедри ділової іноземної мови та перекладу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Назва дисертації: «Актуалізація негативних емоцій в англомовному кінодискурсі: когнітивно-комунікативний і семіотичний аспекти». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-05). Науковий консультант: Шевченко Ірина Семенівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Офіційні опоненти: Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Приходько Ганна Іллівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету; Сєрякова Ірина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету.
	Цапів Алла Олексіївна, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики, Херсонський державний університет. Назва дисертації: «Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей». Шифр та назва спеціальності – 10.02.04 – германські мови. Спецрада Д 64.051.27 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-51-05). Науковий консультант: Бєлєхова Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету. Офіційні опоненти: Колегаєва Ірина Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Самохіна Вікторія Опанасівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Лещенко Ганна Веніамінівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету.
	Друшляк Марина Григорівна, доцент кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Назва дисертації: «Теорія і практика формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 12.112.01 Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 66-54-54). Науковий консультант: Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Офіційні опоненти: Жигірь Вікторія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету; Петрук Віра Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету; Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
	Мигович Ірина Вікторівна, доцент кафедри романо-германської філології Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Назва дисертації: «Процес інтернаціоналізації та його вплив на трансформацію національних систем вищої освіти країн Східної Європи кінця XX – початку XXI століття». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 29.053.03 Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. (06461) 2-40-61). Науковий консультант: Курило Віталій Семенович, доктор педагогічних наук, професор, голова Вченої ради Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ). Офіційні опоненти: Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Сташевська Інна Олегівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчальної роботи Харківської державної академії культури; Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
	Рибалко Петро Федорович, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Назва дисертації: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 12.112.01 Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19; тел. (0626) 66-54-54). Науковий консультант: Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Офіційні опоненти: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної, інклюзивної і здоровʼязбережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Сущенко Андрій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету; Шукатка Оксана Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка.


