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Брезвін Руслан Степанович, доцент кафедри експериментальної фізики, Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації:  «Вплив ізоморфного 

заміщення та зовнішніх полів на оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та 

хлороцинкатів». 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: 

Стадник Василь Йосифович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної фізики, Львівський національний університет імені Івана Франка. Офіційні 

опоненти: Студеняк Ігор Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор 

з наукової роботи Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет»; Пелещак Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка; Убізський Сергій Борисович, доктор фізико-математичних наук, 

професор кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська 

Політехніка». 

 

 

Лучечко Андрій Петрович, доцент кафедри сенсорної та напівпровідникової 

електроніки, Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дисертації:  

«Нерівноважні електронні фото- та термостимульовані процеси в оксидних матеріалах 

функціональної електроніки на основі галію та алюмінію». 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: Павлик Богдан Васильович, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач кафедри сенсорної та напівпровідникової 

електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: 

Неділько Сергій Герасимович, доктор фізико-математичних наук, завідувач науково-

дослідної лабораторії «Спектроскопія конденсованого стану речовини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; Сливка Олександр Георгійович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, перший проректор Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет»; Пелещак Роман Михайлович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка.  

  

 

Капустян Олена Анатоліївна, заступник декана факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: 

«Оптимальне керування та гарантоване оцінювання у розподілених системах з малим 

параметром». Шифр та назва спеціальності – 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних 

рішень. Спецрада Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

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

консультант: Наконечний Олександр Григорович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Джалладова Ірада 
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Агаверді-кизи, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 

комп'ютерної математики та інформаційної безпеки ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Касьянов Павло Олегович, доктор 

фізико-математичних наук, професор, директор Навчально-наукового комплексу 

«Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України та НАН України; 

Плотніков Андрій Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри інформаційних технологій і прикладної математики Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. 

 

 

Черненко Олександр Сергійович, доцент кафедри загальної фізики і фізики 

теплоенергетичних та хімічних процесів, Одеський національний університет імені І. І. 

Мечникова. Назва дисертації: «Закономірності теплофізичних і хімічних процесів 

гістерезисного типу в аеродисперсних системах». Шифр на назва спеціальності – 01.04.14 – 

теплофізика та молекулярна фізика. Спецрада Д41.051.01 Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2; тел. (048)723-52-54). 

Науковий консультант: Калінчак Валерій Володимирович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, професор кафедри загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних 

процесів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Офіційні опоненти: 

Роганков Віталій Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри фізико-математичних наук Одеської національної академії харчових технологій; 

Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

професор кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Шут Микола Іванович, доктор фізико-математичних 

наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.   

 

 

 

 

Кулик Тетяна Володимирівна, завідувач лабораторії кінетики та механізмів хімічних 

перетворень на поверхні твердих тіл, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. 

Назва дисертації: «Закономірності каталітичного піролізу природних сполук на поверхні 

нанорозмірних оксидів елементів ІІІ та ІV груп». Шифр та назва спеціальності – 01.04.18 – 

фізика і хімія поверхні. Спецрада Д 26.210.01 Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН 

України (03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17; тел. (044)422-96-32). Науковий 

консультант: Картель Микола Тимофійович, доктор хімічних наук, професор, директор 

Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Офіційні опоненти: Зажигалов 

Валерій Олексійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу окислювальних 

гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України; 

Іщенко Олена Вікторівна, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Броварець Володимир 

Сергійович, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. 

 

 

Кулініч Андрій Володимирович, старший науковий співробітник відділу кольору та 

будови органічних сполук, Інституту органічної хімії НАН України. Назва дисертації: 

“Електронна будова та спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів у різних 

середовищах”. Шифр та назва спеціальності — 02.00.03 — органічна хімія. Спецрада 
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Д. 26.217.01 Інституту органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5; 

факс (044) 573-26-43). Науковий консультант: Іщенко Олександр Олександрович, доктор 

хімічних наук, професор, завідувач відділу кольору та будови органічних сполук Інституту 

органічної хімії НАН України. Офіційні опоненти: Кучмій Степан Ярославович, доктор 

хімічних наук, професор, завідувач відділу фотохімії Інституту фізичної хімії імені 

Л.В. Писаржевського НАН України; Дорошенко Андрій Олегович, доктор хімічних наук, 

професор, завідувач кафедри органічної хімії Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна; Смолій Олег Борисович, доктор хімічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу хімії природних сполук Інституту біоорганічної хімії та 

нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. 

 

 

 

 

Дмитренко Ірина Віталіївна, лікар-лаборант-генетик лабораторії тканинного 

типування Комунального некомерційного підприємства «Київський центр трансплантації 

кісткового мозку».  Назва дисертації: «Роль генетичних порушень у формуванні 

резистентності до терапії інгібіторами тирозинкіназ у пацієнтів з хронічною мієлоїдною 

лейкемією». Шифр та назва спеціальності – 14.01.31 – гематологія та трансфузіологія, 03.00.15 

– генетика. Спецрада Д 26.612.01 Державної установи «Інститут гематології та трансфузіології 

НАМН України» (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 12; тел. (044) 467-06-14). Науковий 

консультант: Дягіль Ірина Сергіївна,  доктор медичних наук, завідувач відділення 

радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин Інституту клінічної 

радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». 

Офіційні опоненти: Видиборець Станіслав Володимирович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри гематології і трансфузіології Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; Вагін Юрій Вікторович, доктор 

біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу молекулярної онкогенетики  

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України; Заставна Данута Володимирівна, 

доктор біологічних наук, професор, завідувач відділення діагностики спадкової патології 

Державної установи «Інститут спадкової патології НАМН України». 

 

 

Буценко Людмила Миколаївна, старший науковий співробітник відділу 

фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН 

України. Назва дисертації: «Біологічні властивості і мікробно-рослинні взаємодії збудника 

базального бактеріозу агрофітоценозу пшениці». Шифр та назва спеціальності – 03.00.07  

мікробіологія. Спецрада Д 26.233.01 Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. 

Заболотного НАН України (03143, Київ, вул. Академіка Заболотного, 154; тел. (044) 294-66-

99). Науковий консультант: Пасічник Лідія Анатоліївна, доктор біологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології 

імені Д.К. Заболотного НАН України. Офіційні опоненти: Іваниця Володимир Олексійович, 

доктор біологічних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; Парфенюк Алла 

Іванівна, доктор біологічних наук, професор, в.о. завідувача відділу агробіоресурсів і 

екологічно безпечних технологій Інституту агроекології і природокористування НААН; 

Волкогон Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

відділу сільськогосподарської мікробіології Інституту сільськогосподарської  мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН. 
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Стовпник Станіслав Миколайович, доцент кафедри геоінженерії, Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Назва дисертації: «Розвиток основ руйнівного деформування приконтурних порід 

слабометаморфізованого масиву дією геотехнічних збурень». Шифр та назва спеціальності – 

05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка. Спецрада Д 26.002.22 Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. 

Київ, пр. Перемоги, 37; тел. (044) 204-82-62). Офіційні опоненти: Трофимчук Олександр 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту телекомунікацій і 

глобального інформаційного простору НАН України; Войтенко Юрій Іванович, доктор 

технічних наук, професор, головний науковий співробітник Український державний 

геологорозвідувальний інститут  Міністерства екології та природних ресурсів України; 

Петренко Володимир Дмитрович, доктор технічних наук, професор кафедри «Мости та 

тунелі» Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна Міністерства освіти та науки України.  

 

 

 Коваленко Віктор Леонідович, доцент кафедри електротехніки та енергоефективності 

Запорізького національного університету. Тема дисертації: «Електрофізичні методи 

підвищення ефективності біогазових технологій».  Шифр і назва спеціальності – 05.14.08 – 

перетворювання відновлюваних видів енергії. Спецрада   Д 26.249.01   Інституту  

відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20а; тел..044 

206 28 09). Науковий консультант: Качан Юрій Григорович,  доктор технічних наук,   

професор кафедри електропостачання промислових підприємств НТУ «Запорізька 

політехніка».   Офіційні опоненти Басок  Борис Іванович,  доктор  технічних наук, професор  

за кафедрою технічна теплофізика та промислова теплоенергетика,  зав. відділом 

теплофізичних основ енергоощадних технологій  Інституту технічної теплофізики   

Національної академії наук України. Голуб Наталія Борисівна, доктор технічних наук, 

доцент по кафедрі екобіотехнології та біоенергетики,  професор  кафедри  екобіотехнології   та   

біоенергетики Національного науково-технічного університету «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського» МОН України. Кухарець Савелій Миколайович, доктор  

технічних наук, професор кафедри механіки та інженерії агроекосистем Житомирського  

національного   агроекологічного   університету  МОН України. 

 

Гапон Дмитро Анатолійович, доцент кафедри автоматизації та кібербезпеки 

енергосистем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Назва дисертації: «Методи та засоби аналізу якості електропостачання та електромагнітної 

сумісності електротехнічних комплексів та систем». Шифр та назва спеціальності – 05.09.03 – 

електротехнічні комплекси та системи. Спецрада Д 64.050.04  Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; 

тел.(057) 707-66-56). Науковий консультант: Гриб Олег Герасимович, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Офіційні опоненти: Папаїка 

Юрій Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри електроенергетики 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Юрченко Олег 

Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділом транзисторних 

перетворювачів Інституту електродинаміки НАН України; Ягуп Катерина Валеріївна, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричного транспорту Харківського 

Національного Університету Міського Господарства імені О.М. Бекетова. 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
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Івахно Володимир Вікторович, доцент кафедри промислової і біомедичної електроніки 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Назва 

дисертації: «Нереверсивні дволанкові перетворювачі постійної напруги з розділеною 

комутацією». Шифр та назва спеціальності – 05.09.12 –напівпровідникові перетворювачі 

електроенергії. Спецрада Д 64.050.04  Національного технічного університету «Харківський 

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

консультант: Сокол Євген Іванович, доктор технічних наук, професор, виконуючий 

обов’язки ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Офіційні опоненти: Жуйков Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, 

декан факультету електроніки Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського; 

Новський Володимир Олександрович, доктор технічних наук, провідний науковий 

співробітник відділу стабілізації параметрів електромагнітної 

енергії  Інституту  електродинаміки  Національної академії наук України; Андрієнко Петро 

Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою електричних та 

електронних апаратів Національного університету «Запорізька  політехніка». 

 

 

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, 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. 

 

Меркулов Олексій Євгенович, заступник директора з наукової роботи Інституту 

чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України, м. Дніпро. Назва 

дисертації: «Розвиток теоретичних основ удосконалення доменної плавки при використанні 

системного аналізу взаємозв’язку параметрів з показниками ефективності реального 

процесу». Шифр та назва спеціальності – 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів 

та спеціальних сплавів. Спецрада Д 08.084.03 Національної металургійної академії України 

(49600, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 4, тел. (0562) 47-44-61). Науковий консультант: 

Товаровський Йосип Григорович,  доктор технічних наук, професор. Офіційні опоненти: 

Пазюк Михайло Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автоматизованого управління технологічними процесами Інженерного інституту Запорізького 

національного університету; Грес Леонід Петрович, доктор технічних наук, професор 

кафедри екології, теплотехніки та охорони праці Національної металургійної академії 

України; Сігарьов Євген Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри металургії чорних металів Дніпровського державного технічного університету ім. В.І. 

Логінова.  

 

 

http://www.ied.org.ua/ua/research-unit/58
http://www.ied.org.ua/ua/research-unit/58
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Кислицин Олександр Петрович, доцент кафедри фізики, Національний аерокосмічний 

університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків. Назва 

дисертації «Наукові основи впливу висококонцентрованих потоків енергії на структуру та 

фізичні властивості термоемітерів». Шифр та назва спеціальності – 05.03.07  процеси фізико-

технічної обробки. Спецрада Д64.062.04 Національного аерокосмічного університету ім. М. 

Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», МОН України (61070, м. Харків, вул. 

Чкалова, 17; т. (057) 315-10-56). Науковий консультант: Таран Анатолій Олексійович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».  Офіційні опоненти: 

Добротворський Сергій Семенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», МОН України; Гаркуша Ігор 

Євгенійович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник генерального 

директора Національного Наукового Центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН 

України; Кускова Наталя Іванівна, доктор технічних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України. 

 

 

Петрук Роман Васильович, доцент кафедри екології та екологічної безпеки, 

Вінницький національний технічний університет та докторант кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка». Назва 

дисертації: «Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління 

екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів». Шифр та назва 

спеціальності – 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки).  Спецрада Д 26.880.01 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (03035, Київ, вул.  

Митрополита Василя Липківського, 35, корпус 2, тел. (044) 5949107). Науковий консультант: 

Петрушка Ігор Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська 

політехніка». Офіційні опоненти: Фролов Валерій Федорович, доктор технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри екології Національного авіаційного університету; Вамболь Сергій 

Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри безпеки життєдіяльності та права 

Харківського Національного технічного університету сільського господарства ім. Петра 

Василенка; Ольховик Юрій Олександрович, доктор технічних наук, завідувач відділу 

"Науковий центр аналітичних випробувань стану параметрів довкілля" Державної установи 

«Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».  

 

Шаршанов Андрій Янович, доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології 

факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту 

України. Назва дисертації: «Розвиток наукових основ захисту речовин і матеріалів від 

теплового впливу пожежі». Шифр та назва спеціальності – 21.06.02 – пожежна безпека. 

Спецрада Д 64.707.01 Національного університету цивільного захисту України (61023, 

м. Харків, вул. Чернишевська, 94; тел. (057) 707-34-69). Науковий консультант: Абрамов 

Юрій Олексійович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник 

науково дослідного центру Національного університету цивільного захисту України. Офіційні 

опоненти: Ковалишин Василь Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності; Шналь Тарас Миколайович, доктор технічних наук, доцент, 

доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Інституту будівництва та інженерії 

довкілля Національного університету «Львівська політехніка»; Кравченко Олег Вікторович, 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу нетрадиційних 

енерготехнологій Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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Ясінський Михайло Федорович, завідувач кафедри інженерної механіки, Українська 

академія друкарства. Назва дисертації: «Теоретичні і прикладні основи формування та 

оцінювання зносостійкості фотополімерних друкарських форм». Шифр та назва спеціальності 

– 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва. Спецрада Д 35.101.01 Української 

академії друкарства (79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19; тел. (032) 242-23-40). Науковий 

консультант: Огірко Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства. Офіційні 

опоненти: Шевчук Анатолій Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного 

інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського»; Петріашвілі Георгій Георгієвич, доктор технічних наук, професор, 

завідувач відділу поліграфічних технологій Інституту механіки і поліграфії Варшавської 

політехніки (Польща); Назаркевич Марія Андріївна, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних технологій видавничої справи Національного університету 

«Львівська політехніка». 

 

 

 Нестеренко Олександр Васильович, провідний науковий співробітник, ДП 

«Український науковий центр розвитку інформаційних технологій».  Назва дисертації: 

"Методологія побудови автоматизованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення 

адміністративного управління". Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні 

технології. Спецрада Д 26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору Національної академії наук України (03186, м.Київ, Чоколівський бульвар, 13; тел. 

(044) 245-87-97). Науковий консультант: Трофимчук Олександр Миколайович, доктор 

технічних наук, професор, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору Національної академії наук України. Офіційні опоненти: Данилов Валерій Якович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного 

аналізу Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

Міністерства освіти і науки України; Копійка Олег Валентинович, доктор технічних наук, 

завідувач відділу прикладної інформатики Інституту телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору Національної академії наук України; Литвиненко Володимир 

Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і 

комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету Міністерства освіти 

і науки України.  

 

 

Черній Дмитро Іванович, завідувач кафедри моделювання складних систем, 

факультет комп’ютерних наук та  кібернетики, Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка.  Назва дисертації: "Методологія  та обчислювальні технології моделювання 

аерогідродинамічних процесів". Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне 

моделювання та обчислювальні методи. Спецрада Д 26.255.01 Інституту телекомунікацій і 

глобального інформаційного простору Національної академії наук України (03186, м.Київ, 

Чоколівський бульвар, 13; тел. (044) 245-87-97). Науковий консультант: Довгий Станіслав 

Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізичного і 

математичного моделювання Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору Національної академії наук України. Офіційні опоненти: Хіміч Олександр 

Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу чисельних 

методів та комп’ютерного моделювання, заступник директора Інституту кібернетики імені 

В.М.Глушкова Національної академії наук України; Ванін Віктор Антонович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри вищої математики, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут»; Бомба Андрій Ярославович, доктор 
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технічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики 

Національного 

 

 

Защолкін Костянтин Вячеславович, доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних 

систем та мереж, Одеський національний політехнічний університет. Назва дисертації: 

«Стеганографічно-орієнтовані моделі, методи і засоби контролю цілісності та автентичності 

FPGA-базованих компонентів комп’ютерних систем». Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 

– комп’ютерні системи та компоненти. Спецрада Д 41.052.01 Одеського національного 

політехнічного університету (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1; тел. (048) 705-83-37). 

Науковий консультант: Дрозд Олександр Валентинович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного 

політехнічного університету. Офіційні опоненти: Саченко Анатолій Олексійович, доктор 

технічних наук, професор,  завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і 

управління Тернопільського національного економічного університету; Романюк Олександр 

Никифорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного 

забезпечення Вінницького національного технічного університету; Романкевич Віталій 

Олексійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. 

 

 

Стаценко Володимир Володимирович, начальник інформаційно-обчислювального 

центру, Київського національного університету технологій та дизайну. Назва дисертації: 

«Наукові основи проектування комплексів безперервного приготування композицій з сипких 

матеріалів у легкій промисловості». Шифр та назва спеціальності – 05.05.10 – машини легкої 

промисловості. Спецрада Д 26.102.02 Київського національного університету технологій та 

дизайну МОН України (01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2; тел. 256-21-68). 

Науковий консультант: Бурмістенков Олександр Петрович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електомеханіки Київського 

національного університету технологій та дизайну. Офіційні опоненти: Щербань Юрій 

Юрійович, доктор технічних наук, професор, заступник директора з навчально-методичної 

роботи ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»; Пєтухов Аркадій Дем'янович, 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної технології композиційних 

матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»; Малишев Віктор Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, директор Інженерно-технологічного інституту Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна». 

 

Міленін Олексій Сергійович, старший науковий співробітник,  Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Назва дисертації:  «Надійність зварних 

трубопроводів з виявленими корозійно-ерозійними пошкодженнями в умовах експлуатації та 

ремонту під тиском».   Шифр та назва спеціальності - 05.03.06 - Зварювання та споріднені 

процеси і технології. Спецрада  Д 26.182.01  Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона 

НАН України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича 11; тел. (044) 200-84-11). Науковий 

консультант: Лобанов Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор,  заступник 

директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона  НАН України. Офіційні опоненти:  

Фіалко Наталія Михайлівна, доктор технічних наук, професор,  завідувач відділу малої 

енергетики Інституту технічної теплофізики НАН України; Квасницький Віктор 

В′ячеславович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювального 

виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут  імені Ігоря Сікорського» МОН України; Чирков Олександр Юрійович, доктор 
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технічних наук, провідний науковий співробітник відділу чисельних експериментальних 

методів дослідження конструкційної міцності Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка 

НАН України. 

 

 

Лукашенко Андрій Германович, директор Державного підприємства «Дослідного 

заводу спецелектрометалургії Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної 

академії наук України». Назва дисертації: «Розвиток методів та моделей енергоефективних 

компонентів комп’ютерно-інтегрованих систем ресурсозберігаючого технологічного 

обладнання спеціального призначення». 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: Патон Борис Євгенович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона. Офіційні опоненти: Єременко Володимир 

Станіславович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-

вимірювальних технологій Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Дрозд Олександр Валентинович, доктор 

технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж 

Одеського національного політехнічного університету; Вовна Олександр Володимирович, 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронної техніки Державного вищого 

навчального закладу «Донецький національний технічний університет» 

 

 

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 НТУ «ХПІ»; Шукаєв Сергій Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів Механіко-

машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

 

Фіалко Олена Євгенівна, старший науковий співробітник Відділу археології доби 

раннього заліза, Інститут археології НАН України. Назва дисертації: «Скіфські амазонки в 

археологічних реаліях». Шифр та назва спеціальності — 07.00.04 — археологія. Спецрада  Д 

26.234.01 Інституту археології НАН України (04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12; 

тел. (044) 418-27-75). Офіційні опоненти: Отрощенко Віталій Васильович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач відділу енеоліту – бронзового віку Інституту археології 

НАН України; Клочко Віктор Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри археології Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 

Скржинська Марина Володимирівна, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту історії України НАН України. 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
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Радченко Наталія Миколаївна, доцент кафедри модерної історії України та 

зарубіжних країн Державного закладу «Ужгородський національний університет». Назва 

дисертації: «Джерела з історії діяльності кредитно-банківських  установ Наддніпрянської  

України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: характеристика, систематизація, 

інформаційний потенціал». Шифр та назва спеціальності – 07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Спецрада Д 26.001.20 Київського 

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

вул.  Володимирська, 64/13; т. (044) 239-31-41). Науковий консультант: Войцехівська Ірина 

Нінелівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії мистецтв Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Дубровіна Любов 

Андріївна, доктор історичних наук, професор, генеральний директор Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського; Папакін Георгій Володимирович, доктор історичних наук, 

старший науковий співробітник, директор Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України; Ясь Олексій Васильович, доктор 

історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту 

історії України НАН України. 

 

Прищепа Олена Петрівна,доцент кафедри історії України Рівненського державного 

гуманітарного університету.  Назва дисертації: “Освітньо-культурне середовище повітових 

міст і містечок Правобережної України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) ”.  Шифр та назва 

спеціальності:  07.00.01 —  історія України. Шифр спеціалізованої вченої ради: Д 26.235.01 

Інституту історії України НАН України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4; тел. (044) 279-

63-62). Науковий консультант: Шандра Валентина Степанівна, доктор історичних наук, 

професор, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. 

Інституту історії України НАН України. Офіційні  опоненти: Чорний Дмитро Миколайович, 

доктор історичних наук,  професор, завідувач кафедри українознавства Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України; Константінова Вікторія 

Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та філософії 

Бердянського державного педагогічного університету; Кароєва Тетяна Робертівна, доктор 

історичних наук, доцент, професор кафедри історії та культури Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  

 

 

 

 

Боровік Марина Вікторівна, доцент кафедри менеджменту і публічного управління, 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. Назва 

дисертації: "Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку 

закладів вищої освіти в умовах економіки знань". Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – 

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

Д 29.051.01 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93406, 

м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., пр. Центральний, 59А; тел. (06452) 4-03-42). Науковий 

консультант: Новікова Марина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова. Офіційні опоненти: Гавкалова Наталія 

Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, 

публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця; Д’яченко Юрій Юрійович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і туризму 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Ляшенко 

Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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наукового інституту менеджменту та освіти дорослих ВНЗ "Університет економіки і права 

КРОК".  

 

Гурочкіна Вікторія Вікторівна, доцент кафедри економіки підприємства, Університет 

державної фіскальної служби України. Назва дисертації: «Фінансові та інтеграційні механізми 

розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці». Шифр та назва спеціальності 

– 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

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

вул. Інститутська, 11; тел. (0382) 72-64-35). Науковий консультант: Войнаренко Михайло 

Петрович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

Хмельницького національного університету. Офіційні опоненти: Джеджула В’ячеслав 

Васильович, доктор економічних наук, професор, доцент кафедри фінансів та інноваційного 

менеджменту Вінницького національного технічного університету; Рєпіна Інна Миколаївна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Тарасюк Галина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, 

декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська 

політехніка». 

 

Данілова Ельвіра Ігорівна, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств, Національний авіаційний університет. Назва дисертації: 

«Методологічні засади управління економічною безпекою діяльності авіакомпаній України». 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного 

університету (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; тел. (048)705-84-31). Науковий консультант: 

Марченко Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

економіки та підприємництва Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Офіційні опоненти: Череп Алла Василівна, 

доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького 

національного університету; Фролова Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного 

політехнічного університету; Корчевська Лілія Олександрівна, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму Херсонського національного 

технічного університету. 

 

 

Здирко Наталія Григорівна, декан факультету обліку та аудиту Вінницького 

національного аграрного університету. Назва дисертації: «Аналіз та державний аудит 

публічних закупівель: теорія, методологія, організація». Шифр та назва спеціальності: 08.00.09 

– бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Спецрада – 

Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (03127, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 10; тел. (044) 258-43-21, 258-31-80). Науковий консультант: Калетнік 

Григорій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного 

аграрного університету. Офіційні опоненти: Жук Валерій Миколайович, доктор економічних 

наук, професор, головний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»; Дрозд Ірина Кузьмівна, 

доктор економічних наук, професор, директор Центру підвищення кваліфікації Інституту 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=201921883395579263
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=201921883395579263
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післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Письменна Марія Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, декан факультету 

менеджменту Льотної академії Національного авіаційного університету. 

 

 

Колодійчук Ірина Анатоліївна, докторантка ДУ «Інститут регіональних досліджень 

імені М.І. Долішнього НАН України». Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади 

формування територіально збалансованих  систем управління відходами в регіонах України». 

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

Спецрада Д 35.154.01 ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 

України» (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-71-68). Науковий консультант: 

Кравців Василь Степанович, доктор економічних наук, професор, директор ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Офіційні опоненти: 

Буркинський Борис Володимирович, доктор економічних наук, професор, директор 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Бутко  Микола 

Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та державної 

служби Національного університету «Чернігівська політехніка»; Павліха Наталія 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

 

Красовська Олена Юріївна, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Вищий 

навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» (м. Дніпро). Назва дисертації: 

«Управління маркетинговими інструментами промислового підприємства». 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: 

Зборовська Ольга Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету. 

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

завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної Академії 

управління персоналом (МАУП); Семенов Андрій Григорович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки Класичного приватного університету; Шарко 

Маргарита Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, 

підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного технічного 

університету.   

 

 

Мельник Оксана Володимирівна, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Назва дисертації: 

«Теоретико-методологічні засади капіталізації промислових підприємств». Шифр та назва 

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

діяльності). Спецрада Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету 

(65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 1; тел. (048)705-84-31). Науковий консультант: Фролова 

Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету. Офіційні 

опоненти: Марченко Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Дерев’янко Олена Георгіївна, 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, обліку та фінансів 
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Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій; 

Брюховецька Наталія Юхимівна, завідуюча відділом проблем економіки підприємств 

Інституту економіки промисловості НАН України, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри фінансів. 

 

Моргачов Ілля Вікторович, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та 

маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Назва 

дисертації: "Удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інвестиційно-

інноваційних процесів на основі їхнього оцінювання". Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 

– розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 29.051.01 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (93406, 

м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., пр. Центральний, 59А; тел. (06452)4-03-42). Науковий 

консультант: Овчаренко Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри  публічного управління, менеджменту та маркетингу Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: Заблодська Інна 

Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем 

міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України; 

Захарченко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

фінансів Черкаського державного технологічного університету; Кудріна Ольга Юріївна, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.  

 

Румик Ігор Іванович, доцент кафедри національної економіки та фінансів, 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Назва дисертації: «Продовольча безпека в 

умовах комплементарності національної економіки». Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 

– економіка та управління національним господарством. Спецрада Д 26.130.01 Вищого 

навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» (03113, м. Київ, вул. Табірна, 

30-32; тел. (044) 455-56-90). Науковий консультант: Грушко Віктор Іванович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів ВНЗ 

«Університет економіки та права «КРОК». Офіційні опоненти: Лупенко Юрій Олексійович, 

доктор економічних наук, професор, директор Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки» НААН України; Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, 

професор, директор НДІ економіки і менеджменту Національного університету біоресурсів і 

природокористування МОН України; Федун Ігор Леонідович, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри світової економіки Київського національного торговельно-

економічного університету. 

 

Ховрак Інна Вікторівна, докторантка кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і 

туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Назва 

дисертації: "Забезпечення збалансованого регіонального розвитку на засадах соціальної 

відповідальності закладів вищої освіти". Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка. Спецрада Д 29.051.01 Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля (93406, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 

пр. Центральний, 59А; тел. (06452)4-03-42). Науковий консультант: Труніна Ірина 

Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес адміністрування, 

маркетингу і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла 
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Остроградського. Офіційні опоненти: Іртищева Інна Олександрівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; Зеленко Олена Олександрівна, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки і туризму 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Ольшанська 

Олександра Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету 

економіки та бізнесу Київського національного університет технологій та дизайну.  

 

Хомюк Наталія Леонідівна, науковий співробітник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Організаційно-економічні 

засади диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації». Шифр та назва 

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

Д 35.154.01 ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» 

(79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел. (032) 270-71-68). Науковий консультант: Павліха 

Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Лупенко Юрій 

Олексійович, доктор економічних наук, професор, директор ННЦ «Інститут аграрної 

економіки» НААН України; Захарченко Володимир Іванович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету; 

Притула Христина Мирославівна, доктор економічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач сектору транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 

 

Чернега Інна Іванівна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, Уманський національний університет садівництва. Назва дисертації: «Управління 

соціально-економічним механізмом підприємницької діяльності в аграрному секторі 

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

національним господарством. Спецрада Д 26.889.01 Вищого навчального закладу 

«Національна академія управління» (03151, м.Київ, вул. Ушинського, 15, тел. (044) 246-24-64). 

Науковий консультант: Ульянченко Олександр Вікторович, доктор економічних наук, 

професор, ректор Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва. Офіційні 

опоненти: Кукса Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів і економічної кібернетики, Луганський національний аграрний університет 

(м. Старобільськ); Филюк Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор,  

завідувач кафедри економіки підприємства, Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Шиян Дмитро Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця. 

 

Гринько Павло Леонідович, доцент кафедри міжнародної економіки, економічної теорії 

та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Назва дисертації: 

«Методологія управління інноваційним розвитком бізнесу в умовах цифрової економіки». 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 64.088.02 Харківського державного університету 

харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий 

консультант: Пічугіна Тетяна Сергіївна, доктор економічних наук, професор, завідуюча 
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кафедрою менеджменту організацій Харківського державного університету харчування та 

торгівлі. Офіційні опоненти: Охріменко Ігор Віталійович, доктор економічних наук, 

професор, проректор з навчальної та наукової роботи Київського кооперативного інституту 

бізнесу і права; Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, 

професор, завідуюча кафедрою менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»; Шталь Тетяна Валеріївна, доктор 

економічних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 

 

 

Джинджоян Володимир Вергарович, завідувач кафедри економіки та менеджменту 

туристичної діяльності ВНПЗ „Дніпровський гуманітарний університет”. Назва дисертації: 

«Структурні детермінанти функціонування і розвитку туристичних підприємств в контексті 

соціальної парадигми». Шифр і назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління 

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

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

Науковий консультант: Сазонець Ігор Леонідович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 

Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). 

Офіційні опоненти: Тарасюк Галина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, декан 

факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету “Житомирська 

політехніка”; Ткаченко Алла Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Національного університету 

„Запорізька політехніка”, Чорна Марина Віталіївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім.І.Г.Бережного 

Харківського державного університету харчування та торгівлі Міністерства освіти і  науки 

України. 

 

 

Котькалова-Литвин Інна Володимирівна, доцент кафедри маркетинга та аграрного 

бізнесу Вінницького національного аграрного університету. Назва дисертації: «Управління 

фінансовим забезпеченням розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування». 

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

економічної діяльності). Спецрада Д 17.127.01 Класичного приватного університету (69002, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, тел. (061) 228-07-79). Науковий консультант: Храпкіна 

Валентина Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська 

Академія» (м. Київ). Офіційні опоненти: Андрушків Богдан Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та 

підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

МОН України, Грозний Ігор Сергійович, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету 

Міністерства освіти і науки України, Новикова Іннола Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Відокремленого структурного 

підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва 

та архітектури» МОН України. 

 

 

Ольшанський Олександр Васильович, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності Харківського державного університету харчування та 

торгівлі. Назва дисертації: «Управління бізнес процесами підприємств торгівлі». Шифр та 

назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
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економічної діяльності). Спецрада Д 64.088.02 Харківського державного університету 

харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 336-89-79). Науковий 

консультант: Яцун Леонід Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського державного 

університету харчування та торгівлі. Офіційні опоненти: Безпарточний Максим Григорович, 

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та маркетингу Національного 

аерокосмічного університету імені М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; 

Міщук Ігор Пилипович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торговельно-економічного університету; 

Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

міжнародної торгівлі і підприємництва Вищого навчального закладу «Університет імені 

Альфреда Нобеля». 

 

 

 

Цвєткова Юліанна Володимирівна, докторант Інституту права Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка. Назва дисертації: «Правова традиція релігійної 

толерантності у федеративних державах Європи». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – 

теорія та історії держави і права; історія політичних і правових учень. 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: Мірошниченко Марія 

Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії права та 

держави Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Офіційні опоненти: Бойко Ігор Йосипович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Крестовська Наталія 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри морського права 

Національного університету «Одеська морська академія»; Пархоменко Наталія 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права 

ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. 

.  

Крет Галина Романівна, суддя, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного 

Суду. Назва дисертації: «Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі 

України: теоретико-правові та практичні основи». Шифр та назва спеціальності – 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Спецрада Д 41.086.03 Національного університету «Одеська юридична академія» 

Міністерства освіти і науки України (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; тел. (048) 719 88 

01).  Науковий консультант: Басай Віктор Давидович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Приватний вищий 

навчальний заклад «Європейський університет» Міністерства освіти і науки України.  

Офіційні опоненти: Кучинська Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор Інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України; Подобний Олександр Олександрович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та 

криміналістики, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарний 

університет» Міністерства освіти і науки України; Шило Ольга Георгіївна, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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розшукової діяльності, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Собко Ганна Миколаївна, професор кафедри кримінального права та кримінології 

Одеського державного університету внутрішніх справ. Назва дисертації: «Кримінально-

правові та кримінологічні основи протидії психічному насильству». Шифр та назва 

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

Спецрада Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх 

справ України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. (044) 254-95-25). Науковий 

консультант: Користін Олександр Євгенійович, доктор юридичних наук, професор, 

головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень 

та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства 

внутрішніх справ України. Офіційні опоненти: Костенко Олександр Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор,  завідувач відділом проблем кримінального права, кримінології та 

судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Ліховіцький 

Ярослав Олександрович, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і 

процесу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Бабанли 

Расім Шагінович, доктор юридичних наук, керівник департаменту аналітичної та правової 

роботи Верховного Суду. 

 

Смерницький Дем’ян Вікторович, заступник директора Державного науково-

дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Назва дисертації: 

«Адміністративно- правове регулювання науково-технічної діяльності в Україні». Шифр та 

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

інформаційне право. Спецрада Д 27.855.02. Університету державної фіскальної служби 

України (08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, т. 04597-60-994). Науковий 

консультант: Вербенський Михайло Георгійович, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України, директор Державного науково-дослідного інституту Міністерства 

внутрішніх справ України. Офіційні опоненти: Калюжний Ростислав Андрійович, доктор 

юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Юридичного інституту 

Національного авіаційного університету; Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних 

наук, професор,  суддя Касаційного адміністративного суду; Литвин Наталія Анатоліївна, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та 

митної безпеки Університету державної фіскальної служби України.  

 

 

Тернущак Михайло Михайлович, доцент кафедри адміністративного, фінансового та 

інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Назва дисертації: 

«Адміністративний процес в публічному адмініструванні». Шифр та назва спеціальності – 

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

Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ 

України (01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4а, тел. (044) 254-95-25). Науковий консультант: 

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

співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Державного 

науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України. Офіційні опоненти: 

Буханевич Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
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конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова; Муза Олег Валентинович, доктор юридичних 

наук, професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури 

України; Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, перший проректор 

з науково-педагогічної роботи Університету імені Альфреда Нобеля. 

 

 

Пашинський Володимир Йосипович, професора кафедри правового забезпечення  

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Назва дисертації: 

«Адміністративно-правове забезпечення оборони України: теорія і практика». 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: Діхтієвський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: Коломоєць Тетяна 

Олександрівна, доктор юридичних наук, професор,  декан юридичного факультету 

Запорізького національного  університету; Кузьменко Оксана Володимирівна, доктор 

юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового 

юридичного інституту «Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадими Гетьмана»;  Зьолка  Валентин Леонідович, доктор 

юридичних наук,  доцент,  начальник кафедри конституційного, адміністративного та  

міжнародного  права  Національної  академії Державної прикордонної служби  України імені 

Богдана Хмельницького. 

 

Ганьба Олег Борисович, докторант відділення докторантури і ад’юнктури відділу 

організації освітньо-наукової підготовки Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації: «Правові відносини у сфері 

прикордонної безпеки України: теоретико-правові засади». Шифр та назва спеціальності – 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Спецрада 

Д 20.149.01 Приватного вищого навчального закладу Університет Короля Данила (76018, 

м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35, тел. (0342) 77-18-45). Науковий консультант: 

Шутак Ілля Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та 

історії держави і права Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила. 

Офіційні опоненти: Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор,  завідувач 

кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського 

національного університету; Кельман Михайло Степанович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри теорії та філософії права Національного університету «Львівська 

політехніка»; Єрмоленко Дмитро Олександрович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри історії і теорії держави та права Запорізького національного університету. 

 

Манько Денис Григорович, доцент кафедри державно-правових дисциплін, 

Міжнародний гуманітарний університет. Назва дисертації: «Технології та алгоритми 

юридичної діяльності». Шифр та назва спеціальності – 12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень. Спецрада Д 41.086.01 Національного університету 

«Одеська юридична академія» МОН України (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23;  
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тел. (048) 719-87-98). Науковий консультант: Дудченко Валентина Віталіївна, доктор 

юридичних наук, професор, професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції 

Національного університету «Одеська юридична академія». Офіційні опоненти: Гусарев 

Станислав Дмитрович, доктор юридичних наук, професор,  перший проректор Національної 

академії внутрішніх справ; Кельман Михайло Степанович, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології 

Національного університету «Львівська політехніка»; Матвєєва Лілія Георгіївна, доктор 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та філософії права, Одеський державний 

університет внутрішніх справ МВС України. 

 

Кофман Борис Якович, головний науковий консультант Інституту законодавства 

Верховної Ради України. Назва дисертації: "Людина, особистість і громадянин в сучасному 

конституціному праві". Шифр та назва спеціальностей – 12.00.02 - конституційне право; 

муніципальне право. Спецрада Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України 

(04053, м. Київ, провул. Несторівський, 4, тел.: 044 – 235 – 96 – 01, 044 – 235 – 96 – 05). 

Науковий консультант Баймуратов Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, 

професор, головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України. 

Офіційні опоненти: Сліденко Ігор Дмитрович доктор юридичних наук, суддя 

Конституційного Суду України; Васильченко Оксана Петрівна доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри конституційного права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Волошин Юрій Олексійович доктор юридичних наук, професор, 

декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, 

Заслужений юрист України. 

 

 

Громовенко Костянтин Вікторович, ректор Міжнародного гуманітарного 

університету. Назва дисертації: “Міжнародно-правові стандарти у сфері вищої освіти”. Шифр 

та назва спеціальності – 12.00.11 – міжнародне право. Спецрада Д 41.086.04 Національного 

університету «Одеська юридична академія» (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23, тел. 

0487198800). Науковий консультант: Бабін Борис Володимирович, доктор юридичних наук, 

професор, старший науковий співробітник відділу європейського права та міжнародної 

інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України. Офіційні опоненти: Гутник 

Віталій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент,  професор кафедри міжнародного 

права Львівського національного університету ім. І. Франка; Камінська Наталя Василівна, 

доктор юридичних наук,  професор, професор кафедри конституційного права  Національної 

академії внутрішніх справ; Спектор Ольга Михайлівна, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства Київського 

міжнародного університету. 

 

 

Опольська Наталя Михайлівна, завідувач кафедри права Вінницького національного 

аграрного університету. Назва дисертації: «Право на свободу творчості: теоретико-правові 

засади». Шифр та назва спеціальності - 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень. Спецрада Д 64.700.02 Харківського національного університету 

внутрішніх справ (61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27; тел.(057)7398-181). Науковий 

консультант:  Андрусишин Богдан Іванович, доктор історичних наук, професор, заслужений 
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діяч науки і техніки України, декан факультету політології та права Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Оніщенко Наталія 

Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу теорії держави і права ім. 

В. М. Корецького НАН України; Головко Олександр Миколайович, доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна;  Бобровник Світлана Василівна, доктор юридичних наук, 

професор, в.о. завідувачки кафедри теорії та історії права та держави інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Ріпенко Артем Ігорович, адвокат, Одеська обласна колегія адвокатів. Назва 

дисертації: “Концептуально-правові засади використання земель для містобудівних потреб”. 

Шифр та назва спеціальності – 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; 

природоресурсне право. Спецрада Д 41.086.04 Національного університету «Одеська 

юридична академія» (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23, тел. 0487198800). Науковий 

консультант: Харитонова Тетяна Євгенівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська 

юридична академія». Офіційні опоненти: Єрмоленко Володимир Михайлович, доктор 

юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права 

імені академіка Василя Зіновійовича Янчука Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Кулинич Павло Федотович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач сектору земельного та аграрного права Інституту держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України; Носік Володимир Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

 

Дегтярьова Світлана Володимирівна, суддя Кіровоградського окружного 

адміністративного суду. Назва дисертації: «Державне регулювання в агропромисловій сфері: 

проблеми теорії та практики». Шифр та назва спеціальності - 12.00.07 - адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського 

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

81-81). Науковий консультант: Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, 

професор, директор навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення 

кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Офіційні 

опоненти: Журавльов Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, перший 

заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства Юстиції України; 

Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Дрозд Олексій Юрійович, 

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

академії внутрішніх справ. 

 

 

Єднак В’ячеслав Михайлович, заступник начальника відділу організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби 

управління нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонними службами 

прокуратури Дніпропетровської області. Назва дисертації: «Органи прокуратури в системі 

правоохоронних органів України». Шифр та назва спеціальності - 12.00.07 - адміністративне 
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право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського 

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

81-81). Науковий консультант: Музичук Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, заслужений юрист України, декан факультету № 1 Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Сербин Руслан Андрійович, доктор 

юридичних наук, професор, проректор Національної академії внутрішніх справ; Кобзар 

Олександр Федорович, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри забезпечення 

державної безпеки Київського факультету Національної академії Національної гвардії 

України; Трофімцов Владислав Анатолійович, доктор юридичних наук, директор 

юридичного департаменту товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія 

Льва Толстого». 

 

Криворучко Лариса Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові засади запровадження міжнародних стандартів у сфері 

забезпечення захисту прав людини». Шифр та назва спеціальності 12.00.07 - адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського 

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

81-81). Науковий консультант: Бандурка Олександр Маркович, доктор юридичних наук, 

професор,  професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Лученко Дмитро 

Валентинович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Дрозд Олексій 

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

Національної академії внутрішніх справ; Комзюк Володимир Трохимович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

Воронова Надія Сергіївна, доцент кафедри філософії, історії та соціально-

гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет». Назва дисертації: «Система формування професійної 

компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій». 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: Гаврілова Людмила Гаврилівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». Офіційні опоненти: Спірін Олег Михайлович, доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; Кравченко Любов 

Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології та 

методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Прошкін Володимир Вадимович, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Київського 

університету імені Бориса Грінченка.  

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
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Богомолова Марина Юріївна, доцент кафедри фундаментальних дисциплін ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Херсонський 

інститут». Назва дисертації: «Феномен «соціальне виховання» в історії педагогіки і освіти 

України (20-30-ті роки ХХ століття)». Шифр та назва спеціальності – 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. Спецрада Д 23.053.02 Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка (25006, м. Кропивницький, вул. 

Шевченка, 1; тел. (0522) 32-08-89). Науковий консультант: Федяєва Валентина Леонідівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету. Офіційні 

опоненти:  Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; Радул 

Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка Янченко Тамара Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. 

Шевчен 

 

Загородня Людмила Петрівна, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології, 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Міністерства 

освіти і науки України. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів 

до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 56.146.01 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (41400, 

Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; тел. +38(05444) 2-26-51, 2-34-27). 

Науковий консультант: Бірюк Людмила Яківна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології початкової освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. Офіційні опоненти: Зданевич 

Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; 

Іщенко Людмила Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; Ляпунова Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури і 

компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка. Назва 

дисертації: «Теорія і технологія вивчення художніх образів-персонажів у курсі зарубіжної 

літератури старшої школи». Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика 

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

університету імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, тел. 

044-272-19-02). Науковий консультант: Мірошниченко Леся Федорівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання світової літератури 

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

Клименко Жанна Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова; Бондаренко Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 
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завідувач кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя; Островська Галина Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. 

 

Онипченко Оксана Ігорівна, доцент кафедри соціальної роботи Комунального 

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

дисертації: «Статеворольова соціалізація дітей та підлітків в Україні (ХХ століття)». Шифр та 

назва спеціальності – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.05 – 

соціальна педагогіка. 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: Харченко Сергій Якович, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Офіційні опоненти: 

Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії соціальної 

педагогіки Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України; 

Воровка Маргарита Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького; Максимовська Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської 

державної академії культури.  

 

Іванова Вікторія Вікторівна, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти 

Мукачівського державного університету. Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади 

підготовки фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика 

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

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

86). Науковий консультант: Марусинець Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри психології і педагогіки Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. Офіційні опоненти: Матвієнко Ольга Василівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології, педагогіки та фізичної 

культури Київського національного лінгвістичного університету; Лисенко Нелля Василівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної та 

спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»; Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди. 

 

 

Онищук Ірина Анатоліївна, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової 

освіти Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка) Назва 

дисертації: «Теоретико-методичні засади розвитку культури самовираження майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти у художній діяльності». Шифр спеціальності – 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 20.051.01 Державного вищого навчального 
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закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (76018, 

м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57; тел. (0342) 75-23-51). Науковий консультант: 

Кононко Олена Леонтіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Офіційні 

опоненти: Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Зданевич Лариса Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових 

методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Шевнюк Олена Леонідівна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

 

 

Аніщенко Вікторія Олександрівна, помічник ректора групи організаційно-

аналітичної роботи і контролю Академії Державної пенітенціарної служби. Назва дисертації 

«Теоретичні та методичні засади ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної 

кримінально-виконавчої служби України». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. Спецрада Д 70.705.03 Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба 

України (29007, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий 

консультант: Тогочинський Олексій Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Академії Державної пенітенціарної служби. Офіційні опоненти: Лук’янова Лариса 

Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Артюшин Георгій Михайлович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач спеціальної кафедри № 12 Навчально-наукового 

інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Служби безпеки України 

Національної академії Служби безпеки України; Руденко Лариса Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри практичної психології та педагогіки Львівського 

державного університету. 

 

 

Монке Олена Станіславівна, доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і 

психології ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського». Назва дисертації: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

вихователів до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури». 

Шифр та назва спеціальності – 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Спецрада Д 26.454.01. 

Інституту проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; 

тел. (044)4683082). Науковий консультант: Жаровцева Тетяна Григорівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і 

психології ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського». Офіційні опоненти: Зайцева Лариса Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного 

університету; Андрющенко Тетяна Костянтинівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри професійного розвитку педагогів КНЗ «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»; Зданевич 

Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 
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Теренко Олена Олексіївна, доцент кафедри практики англійської мови Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Назва дисертації: «Тенденції 

розвитку освіти дорослих у США і Канаді (друга половина XX – початок XXI століття)». Шифр та 

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

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

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

Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Офіційні опоненти: 

Бідюк Наталя Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного 

університету; Бабушко Світлана Ростиславівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту 

України; Тимчук Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича.  

 

Шумовецька Світлана Павлівна, старший викладач кафедри педагогіки та 

соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби 

України ім. Богдана Хмельницького. Назва дисертації «Теоретичні і методичні основи 

формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому військовому 

навчальному закладі». Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. Спецрада Д 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України (29007, 

м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; тел. (0382) 65-05-93). Науковий консультант: Діденко 

Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького. Офіційні опоненти: Васянович Григорій 

Петрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри гуманітарних дисциплін і соціальної 

роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України; Отич 

Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційного та 

технологічного розвитку державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління»; Федоренко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 

 

Онищенко Наталія Петрівна, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів 

до інноваційної виховної діяльності у процесі педагогічної практики». Шифр та назва 

спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спецрада Д 27.053.03 ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(08400, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30; тел. (04567) 5-63-89). Науковий консультант: 

Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної 

педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Офіційні опоненти: Гусак Людмила 

Євгенівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов гуманітарних 

спеціальностей Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

Міненок Антоніна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
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дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка; Рідей Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри освіти дорослих Інституту неперервної освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

 

 

Криворучко Лариса Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат. Назва 

дисертації: «Адміністративно-правові засади запровадження міжнародних стандартів у сфері 

забезпечення захисту прав людини». Шифр та назва спеціальності 12.00.07 - адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. Спецрада Д 64.700.01 Харківського 

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

81-81). Науковий консультант: Бандурка Олександр Маркович, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, 

професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Офіційні опоненти: Лученко Дмитро 

Валентинович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Дрозд Олексій 

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

Національної академії внутрішніх справ; Комзюк Володимир Трохимович, доктор 

юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

 

 

Гущук Ігор Віталійович, завідувач кафедри громадського здоров`я Національного 

університету «Острозька академія». Назва дисертації «Наукове обґрунтування 

концептуальних засад розвитку системи охорони громадського здоров’я України (гігієнічні 

аспекти)». Шифр та назва спеціальності – 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. Спецрада 

Д 26.604.01 ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (02094, 

м. Київ, вул. Попудренка, 50; т. 292-06-29). Науковий консультант: Сердюк Андрій 

Михайлович, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут громадського 

здоров`я імені О.М. Марзєєва НАМН України». Офіційні опоненти: Сергета Ігор 

Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної гігієни та 

екології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ 

України; Хоменко Ірина Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

громадського здоров'я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупика МОЗ України; Гринзовський Анатолій Михайлович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини 

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

 

 

Дєньга Анастасія Едуардівна, старший науковий співробітник відділу епідеміології 

та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонтії, 

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

Одеса. Назва дисертації: «Патогенетичне обгрунтування комплексного лікування ЗЩА у 

дорослих пацієнтів з метаболічним синдромом (клініко-експериментальне дослідження)». 

Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – стоматологія. Спецрада Д 41.563.01 Державної 

установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (65026, м. 

Одеса, вул. Рішельєвська, 11; тел. (048) 728-24-60). Науковий консультант: Мірчук Богдан 

Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортодонтії Львівського 

МЕДИЧНІ НАУКИ 
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національного медичного університету ім. Данила Галицького. Офіційні опоненти: Ковач 

Ілона Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології 

Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Дрогомирецька 

Мирослава Стефанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Смаглюк Любов 

Вікентіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії Вищого 

державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». 

 

 

Бочаров Андрій Володимирович, начальник підрозділу проктології обласного 

комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня». Назва 

дисертації: «Патогенетичні принципи антидисбіотичної профілактики неінфекційних колітів». 

Шифр та назва спеціальності – 14.03.04 – патологічна фізіологія. Спецрада Д 76.600.02 Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

МОЗ України (58002, м. Чернівці, площа Театральна, 2; тел. (0372)553754). Науковий 

консультант: Гоженко Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, директор 

Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту 

МОЗ України». Офіційні опоненти: Гудима Арсен Арсенович, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського 

національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; Зябліцев 

Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патофізіології 

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

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

фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 

України.  

 

 

Шульга Ольга Дмитрівна, завідувач неврологічним відділенням КП «Волинська 

обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради. Назва дисертації «Критерії прогнозу 

перебігу розсіяного склерозу: клініко-епідеміологічне, нейровізуалізаційне, проспективне 

дослідження». Шифр та назва спеціальності – 14.01.15 – нервові хвороби. 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 керівник: Міщенко Тамара 

Сергіївна  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної неврології, психіатрії та  

наркології  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України. Офіційні 

опоненти: Гриб Вікторія Анатоліївна  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету; Копчак 

Оксана Олегівна доктор медичних наук, завідувач кафедри неврології, психіатрії,  фізичної 

реабілітації Київського медичного університету; Товажнянська Олена Леонідівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології № 2 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України.  

 

 

Буднік Тетяни Василівни, доцента кафедри нефрології та нирково-замісної терапії 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. 

Назва дисертації: “Патогенетичне обгрунтування системи спостереження дітей (діагностика, 

профілактика, лікування), хворих на інфекцію сечової системи в умовах 

антибіотикорезистентності”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. Спецрада Д 

26.553.01 Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 

О.М.Лук'янової НАМН України" (04050 м.Київ, вул. П. Майбороди 8, тел. 483-90-56). 

Науковий консультант: Квашніна Людмила Вікторівна, доктор медичних наук, професор, 

завідуюча відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів Державної 
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установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН 

України". Офіційні опоненти: Крючко Тетяна Олександрівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 Вищого державного навчального закладу України 

"Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України; Хайтович Микола 

Валентинович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології 

та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; 

Лавренчук Ольга Василівна, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН України». 

 

 

Гайдучик Галина Андріївна, старший науковий співробітник відділення проблем 

харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку Державної установи "Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України". Назва 

дисертації: “Патогенетичні механізми формування, особливості перебігу та оптимізація 

діагностики і лікування алергічних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей раннього 

віку”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.10 – педіатрія. Спецрада Д 26.553.01 Державної 

установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН 

України" (04050 м. Київ, вул. П. Майбороди 8, тел. 483-90-56). Науковий консультант: Шадрін 

Олег Геннадійович, доктор медичних наук, професор, завідуючий відділення проблем 

харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку Державної установи "Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України". Офіційні 

опоненти: Крючко Тетяна Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри педіатрії № 2 Вищого державного навчального закладу України "Українська медична 

стоматологічна академія" МОЗ України; Починок Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, 

професор кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 

МОЗ України; Беш Леся Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

педіатрії № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

МОЗ України. 

 

 

Горбань Наталія Євгенівна, завідувача відділенням медичних та психосоціальних 

проблем здоров'я сім'ї Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук'янової НАМН України". Назва дисертації: “Гіперплазія ендометрія та 

поліп тіла матки у жінок репродуктивного віку (прогнозування, аспекти патогенезу, 

діагностика та лікування)”. Шифр та назва спеціальності – 14.01.01 – акушерство та 

гінекологія. Спецрада Д 26.553.01 Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України" (04050 м. Київ, вул. П. 

Майбороди 8, тел. 483-90-56). Науковий консультант: Вовк Іраїда Борисівна, доктор 

медичних наук, професор, завідувач відділення планування сім'ї Державної установи 

"Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України". 

Офіційні опоненти: Венцківський Борис Михайлович, доктор медичних наук, професор,   

професор кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету ім.  

О. О. Богомольця МОЗ України; Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І. 

Горбачевського МОЗ України; Сенчук Анатолій Якович, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри акушерства та гінекології Приватного вищого навчального закладу 

"Київський медичний університет".  

 

 

Мокрик Олег Ярославович, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно – 

лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 
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Назва дисертації: «Оптимізація анестезіологічного забезпечення хірургічних втручань у 

стоматологічних хворих із різними індивідуально - типологічними особливостями 

(експериментально - клінічне дослідження)». Шифр та назва спеціальності – 14.01.22 – 

стоматологія. Спецрада Д 61.051.08 ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН 

України (88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3; тел. (03122) 3-33-41). Науковий консультант: 

Варес Ян Евальдович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної 

стоматології та щелепно – лицевої хірургії Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Аветіков Давид Соломонович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно - 

лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Української 

медичної стоматологічної академії МОЗ України; Любченко Олександр Володимирович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку, ортодонтії та 

імплантології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Нагірний 

Ярослав Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної 

стоматології Тернопільського національного медичного університету  імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України. 

 

 

Дельва Ірина Іванівна, докторант кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та 

медичною генетикою Української медичної стоматологічної академії, МОЗ України (м. 

Полтава). Назва дисертації «Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації діагностики та 

лікування постінсультної втоми». 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: Литвиненко Наталія Володимирівна, доктор медичних наук, 

професор, професор кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою 

Української медичної стоматологічної академії, МОЗ України (м. Полтава). Офіційні 

опоненти: Міщенко Тамара Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 

клінічної неврології, психіатрії та наркології,  Харківський національний університет імені В. 

Н. Каразіна, МОН України; Шкробот Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри неврології, Тернопільський національний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; Гриб Вікторія Анатоліївна, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії, Івано-Франківський національний 

медичний університет, МОЗ України. 

 

 

Джораєва Світлана Карьягдиївна, завідувач лабораторно-експериментальним 

відділом, Державна установа «Інститут дерматології та венерології Національної академії 

медичних наук України». Назва дисертації: «Мікробіологічне обґрунтування удосконалення 

діагностики та прогнозування перебігу алергодерматозів». Шифр та назва спеціальності – 

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

ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України» (61057, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 14-16; тел. (057) 731-31-51, (057) 731-41-84). Науковий консультант: Похил 

Сергій Іванович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторії нових та маловивчених інфекційних захворювань Державної установи «Інститут 

мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України». 

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

професор кафедри клінічної імунології та мікробіології Харківської медичної академії 

післядипломної освіти МОЗ України; Ковальчук Валентин Петрович, доктор медичних 

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

національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, Коваль Галина 

Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології 
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та епідеміології з курсом інфекційних хвороб ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» МОН України. 

 

 

 

 

Ковалевська Інна В’ячеславівна, доцент кафедри заводської технології ліків 

Національного фармацевтичного університету. Назва дисертації: «Теоретичне та 

експериментальне обґрунтування створення твердих дисперсій при розробці комплексних 

препаратів для лікування цукрового діабету ІІ типу». Шифр та назва спеціальності – 15.00.01 

– технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Спецрада – Д 

64.605.02 Національного фармацевтичного університету (61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 

53; тел. (057) 706-35-81). Науковий консультант: Рубан Олена Анатоліївна, доктор 

фармацевтичних наук, професор кафедри заводської технології ліків, завідувачка кафедри 

заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету. Офіційні опоненти: 

Краснопольський Юрій Михайлович, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри 

біотехнології, біофізики та аналітичної хімії НТУ «Харківський політехнічний інститут». 

Мартинов Артур Вікторовича, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач 

лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології ДУ «Інститут мікробіології 

та імунології імені І. І. Мечникова НАМН України». Кучеренко Людмила Іванівна, доктор 

фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії Запорізького 

державного медичного університету. 

 

 

 

Галат Марина Владиславівна, доцент кафедри фармакології, паразитології і 

тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Назва дисертації: «Токсоплазмоз тварин (поширення, діагностика, заходи 

боротьби)». Шифр та назва спеціальності: 16.00.11 «Паразитологія». Спецрада Д 26.004.14 

Національного університету біоресурсів і природокористування (03041, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони 15; тел.: (044) 527-82-28). Науковий консультант: Сорока Наталія Михайлівна, 

доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри фармакології, паразитології і 

тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Офіційні опоненти: Стибель Володимир Володимирович, доктор ветеринарних 

наук, професор, ректор; професор кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; 

Євстаф’єва Валентина Олександрівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної 

академії; Довгій Юрій Юрійович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри 

паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

 

 

 

Блискун Олена Олександрівна, доцент кафедри психології та соціології, 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Назва дисертації: 

«Соціально-психологічні основи реінтеграції молоді в умовах сучасного соціуму». 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 
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університету імені Володимира Даля. Офіційні опоненти: Карамушка Людмила 

Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії організаційної та 

соціальної психології  Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Ващенко 

Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Борисюк Алла 

Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії 

Буковинського державного медичного університету.   

 

Онуфрієва Ліана Анатоліївна, завідувач кафедри загальної та практичної психології, 

Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Назва дисертації: 

«Cоціально-психологічні засади розвитку професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних 

професій». 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: Максименко Сергій Дмитрович, доктор 

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

України. Офіційні опоненти: Ващенко Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри загальної психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Пілецька Любомира Сидорівна, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Попович Ігор 

Степанович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної та соціальної 

психології  Херсонського державного університету.  

 

Матласевич Оксана Володимирівна, доцент кафедри психології та педагогіки, 

Національний університет «Острозька академія». Назва дисертації: «Психологія розвитку 

педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих 

навчальних закладів XVI – XVIII століття». Шифр та назва спеціальності – 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія. Спецрада Д 48.125.03 Національного університету 

«Острозька академія» (35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2; тел. (03654) 2-

29-49). Науковий консультант: Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, 

професор, ректор Національного університету «Острозька академія». Офіційні опоненти: 

Савчин Мирослав Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри  

психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; Радчук 

Галина Кіндратівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології 

розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка; Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, перший проректор 

Рівненського державного гуманітарного університету.   

 

 

 

Чеховська Любов Ярославівна, доцент кафедри фітнесу та рекреації Львівського 

державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Назва дисертації: 

«Теоретико-методичні основи організаційного та кадрового забезпечення системи 

оздоровчого фітнесу в Україні». Шифр та назва спеціальності – 24.00.02 – фізична культура 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 
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фізичне виховання різних груп населення. Спецрада Д 35.829.01 Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського (79007, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 

11; тел. (032) 255-32-01). Науковий консультант: Дутчак Мирослав Васильович, доктор наук 

з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. Офіційні опоненти: 

Москаленко Наталя Василівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 

проректор з наукової діяльності, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту; 

Ажиппо Олександр Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківської 

державної академії фізичної культури; Альошина Алла Іванівна, доктор наук з фізичного 

виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
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